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Objetivos

• Promover a gestão integrada da presença de revistas científicas nacionais em 

acesso aberto em diretórios e plataformas de indexação nacionais e 

internacionais;

• Criar um ecossistema de gestão dessas revistas por forma a simplificar, integrar

e tornar coerente a oferta atual de plataformas para a gestão do ciclo de vida 

(submissão, revisão, publicação) editorial de revistas científicas nacionais;

• Atualizar o serviço SCIELO Portugal para alinhar com as diretivas centrais e 

integrar novas normas da comunidade.



Objetivos

• Modernizar as plataformas de gestão do ciclo de vida editorial por forma a 

abraçar os conceitos de Ciência Aberta tais como open peer review ou o open 

annotations bem como os novos paradigmas de relacionamento com o cidadão e 

o uso de formatos e protocolos reconhecidos internacionalmente.

• Promover a preservação digital dos objetos digitais das revistas científicas.



Parceiros 



Iniciativa PUB IN

● Consulte notícias e eventos no website https://www.pubin.pt

● Subscreva a Newsletter

● Aceda à área de Apoio 

● Acompanhe as redes sociais

https://www.pubin.pt/


Área de Documentação de Apoio

● Sugira novos conteúdos

● Solicite correções ou 

atualizações



Informações sobre os Webinars

● As sessões são gravadas e disponibilizadas posteriormente na 

página YouTube do PUB IN.

● As questões podem ser colocadas através do chat ou áudio/vídeo 

no final de cada sessão.

https://www.youtube.com/channel/UCgwPjsBFJPP42dsF6fdYiSQ


Série de Webinars – Tudo sobre o OJS

● Sessão 1 – A Configuração e Submissão no OJS 

● Sessão 2 – O Processo de Revisão no OJS 

○ Quarta-feira, 9 de fevereiro 2022 - 11:00-12:00 

● Sessão 3 – A Publicação e Disseminação no OJS 

○ Terça-feira, 15 de fevereiro 2022 - 11:00-12:00 
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Passos da Publicação Científica

Passos da Publicação Descrição do Processo

Submissão

1 - Receção do trabalho – Após análise por ????, o trabalho é:

a) aceite para processo de revisão 

b) rejeitado temporariamente – (autor deve adicionar informação necessária ao cumprimento das 

instruções aos autores)

c) rejeitado totalmente (não se adequa à revista por exemplo) 

2 – O editor designa-se como responsável pelo artigo ou designa outro editor de secção.

Revisão

3 – O editor define 2 revisores e assegura que eles respondem favoravelmente ao pedido. 

a) se recusarem o pedido, escolher outro revisor

b) se revisor não disser nada, ...?

4 – O editor acompanha o processo de revisão

5 – Os revisores efetuam o processo de peer-review, preenchem o formulário de revisão e enviam os 

resultados ao editor

a) Se houver necessidade de alterações, o editor contacto autores

b) Se não, aguarda decisão editorial quando todos os revisores terminarem.

6 – Decisão editorial por parte do editor e notificação dos autores

Edição
7 – Revisão de texto dos trabalhos

8 – Composição Gráfica do trabalho

9 – Leitura e verificação final

Publicação 10 – Publicação do número; Notificar utilizadores inscritos



Open Journal Systems

● OJS é um sistema de gestão e publicação de revistas científicas online
desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP).

● Trata-se de um software open source para a publicação online de conteúdos 
científicos, usado atualmente por uma grande quantidade de revistas 
académicas a nível internacional.

● As funcionalidades do OJS permitem todas as fases do processo de 
publicação de revistas com peer-review, desde a submissão de artigos à 
publicação online.



OJS

● A plataforma OJS permite uma 

grande flexibilidade de workflows

em diferentes etapas.  



Evolução de instâncias de OJS

● 2014 -> 8’632

● 2021 -> 25’093



Estrutura Pública

● Cabeçalho

● Corpo

● Barra Lateral

● Rodapé



Estrutura Interna



PAPÉIS



Papéis

Administrador do portal 

● configuração da revista no portal; 

● gestão de utilizadores; 

● atribuição de papéis/funções aos 

utilizadores registados; 

● criação de secções da revista; 

● criação de formulários de revisão; 

● parametrização de emails tipo; 

● tem acesso às estatísticas da 

publicação e à lista de plugins do 

sistema; 

● É o responsável pela gestão e 

suporte do sistema; 

● Configuração do portal; 

● Pode efetuar qualquer alteração e 

intervir em todas as ações do portal; 

● Único papel com permissões para 

criação de revistas no sistema; 

Editor-gestor



Papéis

Editor

● Supervisão das fases do 

processo editorial; 

● Criação, gestão e 

publicação dos números; 

Editor de secção 

● Supervisão do processo 

de revisão; 

● Edição das submissões 

aceites; 

● Envio de informação para 

revisores e autores; 



Papéis

Revisor

● Revisão dos artigos submetidos; 

● Validação da qualidade do 

conteúdo e aprovação da 

publicação. 

Autor

● Submissão de 

documentos

● Revisões dos 

documentos



Papéis

Outros papéis: 

● Leitores 

● Editor de layout 

● Gestores de Subscrições … 



CONFIGURAÇÃO DA REVISTA
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Idiomas

● É possível usar diversos idiomas na revista em simultâneo, mas um deve ser o principal!

● Contudo devem definir em que partes o idioma será usado!

Opções de uso do Idioma:

• Interface do Utilizador (Menus)

• Submissões

• Formulários (informação descritiva da revista)



Vários Idiomas



Secções

● Podem ter várias secções da revista

● Podem definir editores de secções

● Devem caracterizar bem cada secção 



Componentes

● Adaptar ao contexto da revista!



Metadados

● Ativar Palavras-chave, Referências Bibliográficas, Financiamento, entre 

outros...



PASSOS DE CONFIGURAÇÃO
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Configuração da Revista

● É realizada pelo editor-gestor

● Pode ter uma componente técnica (ficheiro config.inc.php)

○ Email, Recaptcha, etc...

● Implica interação com Editores para definição de opções

● Trabalho de web design para interface gráfico



Emails

● Servem como forma de notificação dos intervenientes!

● Podem ser alterados os modelos de email

● Devem evitar a troca de ficheiros/informação por email, a não ser os que 

são despoletados pela plataforma, assim tudo fica registado num único 

local!



Dashboard de Gestão



● Criar novos números da revista

● Aceder/corrigir números anteriores

● Reordenar números

● Colocar capa do número



● Configurações gerais da revista, contactos, descrição,...

● Configuração do interface, plugins, funcionalidades.

● Configuração do workflow (submissão, revisão, 

publicação), emails e biblioteca de ficheiros

● Direitos de autor, licenças, indexação, preservação 

digital,...

● Acesso ao perfil dos utilizadores para edição do perfil, 

atribuição ou remoção de papéis.

● Configuração dos papéis da revista.



● Acesso a indicadores de acessos/downloads dos 

trabalhos

● Acesso a dashboard editorial

● Exportar Utilizadores por grupo/papéis

● Relatórios diversos em formato CSV (estatísticas, 

revisões, ....)



● Importação rápida (plugin!)

● Registo de DOIs (CrossRef/Datacite)

● Integração DOAJ

● Repor em massa permissões de direitos de autor dos 

trabalhos.



DEMO DO PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO

OJS versão 3.3.0-8



PROCESSO DE SUBMISSÃO



Processo de Submissão



Configurações necessárias para Submissão

● Secções

● Idiomas

● Metadados

● Componentes

● Checklist de Submissão

● Instruções aos autores

● Categorias (facultativo)



DEMO DO PROCESSO DE SUBMISSÃO

OJS versão 3.3.0-8



APOIO



Apoio PUB IN

● Materiais disponíveis no menu Apoio

● Email: helpdesk@pubin.pt

mailto:helpdesk@pubin.pt


Manual do OJS

● https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/

https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/


Questões!

info@pubin.pt


