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Introdução



Papéis

•É o responsável pela gestão e suporte do sistema;

•Configuração do portal.Administrador do portal 

•configuração da revista no portal; 

•gestão de utilizadores e atribuição de papéisEditor-gestor

•Supervisão do processo editorial;

•Criação, gestão e publicação. Editor

•Supervisão do processo de revisão; 

•Envio de informação para revisores e autores.Editor de secção 

•Revisão dos artigos submetidos

•Validação da qualidade da publicação. Revisor

•Submissão de artigos
Autor

•…
Leitores



Processo Básico

Submissão Revisão Publicação



Processo de Revisão



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



Configurações Necessárias para Revisão

● Configuração do processo de Revisão

● Instruções para Revisores

● Bolsa de Revisores (utilizadores com papel de revisor)

● Configuração de Formulários (opcional)



Conceitos



Página do 

Trabalho



Gestão de Ficheiros

● Descarregar, 

substituir, 

colocar novas 

versões

● Permite vários 

tipos 

(componentes)



Atribuição / Delegação de Responsabilidade

● Designar 
responsáveis por tipo 
(editor, editor 
associado, …)

● Permite vários autores

● Tem implicações nos 
intervenientes das 
discussões



Fórum de Discussão

Mensagens entre 

intervenientes ativos 

no trabalho



Edição de Metadados

Edição de 

Metadados

final do 

registo 

(parte 

pública!)



Botões de Ação

● Só ativos se o 

utilizador tiver 

permissões!



Rondas de Revisão

● Para “major 
reviews”

● Podem ser 
outros ou os 
mesmos 
revisores

● Não é possível 
eliminar uma 
ronda



Emails

● Servem de notificação/aviso

● Contêm instruções

● Garantir um email para devolução de emails não 

entregues (contas inativas, correio cheio, ...)



Carácter Definitivo do Parecer do Revisor (na ronda)

● A decisão do revisor não pode ser alterada.

● O mesmo revisor pode dar indicações distintas mas 

apenas em 2 rondas diferentes!

● O parecer do revisor tem sempre a análise do editor!



Processo de Revisão

Passo 1

• Solicita a  disponibilidade 
para efetuar a revisão

Passo 2
• Processo de Revisão



Demo Sessão Anterior

● Submissão de um trabalho



Demonstração

● Analisar o documento recebido

● Alterar papéis

● Designar Revisor

● Rever (na perspetiva do revisor)

● Consultar revisão e enviar ao autor para correções



SERVIÇOS



Apoio e Gestão



OBRIGADO!
info@pubin.pt


