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Open Journal System (OJS)
OJS é uma solução de código livre para gerenciar e publicar periódicos científicos na
Internet. O sistema gratuito, altamente flexível, é operado pelo próprio editor para
administrar o processo de publicação de sua revista, devendo ser instalado em um
servidor Web.
O sistema busca reduzir o tempo e a energia devotados às tarefas administrativas e de
secretariado associadas à produção de uma revista, enquanto melhora a preservação
dos registros e a eficiência dos processos editoriais. Busca também aperfeiçoar a
qualidade da publicação científica e acadêmica através de várias inovações, desde a
transparência das políticas ao aprimoramento da indexação da revista.

Geonomos no OJS

A Revista Geonomos iniciou a migração para a
plataforma OJS em 2013. Todo o conteúdo da
revista desde 1993 está indexado e disponibilizado
no portal. A partir do volume 2 de 2014, a
submissão e processamento dos artigos estão sendo
realizados dentro do sistema.

www.igc.ufmg.br/geonomos
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A Revista no OJS
A seguir, uma tela de demonstração do sistema, exibindo o Sumário da revista Geonomos:
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A imagem a seguir mostra o resumo de um artigo visitado a
partir do Sumário, incluindo as ‘Ferramentas de Leitura’ à esquerda.
O artigo completo é disponibilizado em PDF.

geonomos

Guia de orientação | Revista Geonomos no Open Journal Systems

Processo Editorial
As submissões passam por cinco passos no processo editorial,
gerenciados por um ou mais editores.
1. Fila de Submissões: Itens iniciam aqui, sendo designados a
um editor.
2. Avaliação da Submissão: Itens passam pela avaliação por
pares cega e avaliação editorial.
3. Edição da Submissão: Itens recebem edição de texto,
composição e leitura de provas.
4. Fila de Agendamento: Itens são designados a uma edição
e/ou volume.
5. Sumário: Itens são ordenados e a edição é publicada.
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Autor

Submissão
Autor envia o documento
pelo sistema e alimenta
metadados para indexação
pelo protocolo OAI

Avaliação da Submissão
Autor acompanha o
processo, veriﬁca
documentos e avaliações,
revisa e atualiza versões
sob demanda do editor

Autor revisa versão ﬁnal

1. Fila de Submissão
Editor acompanha o
documento durante
o processo editorial

2. Avaliação da Submissão
a) Veriﬁca submissão
b) Gerencia avaliação
c) Toma decisão editorial

Gerência da Revista
Conﬁgura a revista; cadastra
editores, avaliadores, editores
de texto, leitores de prova

Escolhe Avaliadores
Editor solicita avaliação de
acordo com interesses e carga

Realização de Avaliação
Avaliador encaminha avaliação
recomendações (podendo ser
classiﬁcadas pelo editor)
3. Edição da Submissão
a) Edição de texto
b) Criação das composições
c) Leitura de provas

Edição de Texto (‘correção’)
Layout (diagramação)
Editor de Layout prepara
composições em HTML,PDF,
PS, etc.

4. Gerência da Edição
44..
a) Cria edições
b) Agenda submissões
c) Organiza Sumário
Leitura de Provas

Fluxograma
do processo
editorial

5. Publicação
Oferece acesso livre
imediato ou adiado.

Arquivo da Submissão
ão
Submissã
o
Registro completo da
submissão é armazenado para
todas as submissões, aceitas
ou rejeitadas

Edição Atual
Itens aparecem com
Ferramentas de Leitura
conectando com recursos
internos e externos

Arquivo da Revista
Acesso a edições, com
indexação por sistemas OAI,
bem como Google, etc.

Processo de submissão
Autores podem se cadastrar e submeter seus trabalhos através do sistema. O autor envia o documento original, alimenta
os metadados (ou a indexação associada ao documento) de seu trabalho, o que permite a recuperação on-line mais precisa
da informação por parte dos leitores através do sistema.
O autor também pode enviar ‘Documentos Suplementares’ para acompanhar a submissão, como conjuntos de
dados, instrumentos de pesquisa, textos originais que enriquecem a submissão, além de contribuir para formas mais
completas de pesquisa e aprendizado.
O autor pode acompanhar sua submissão através do processo editorial – bem como participar da edição de texto e
leitura de provas da submissão aprovada para publicação – ao acessar o sistema com seu login e sua senha, criadas no
momento do cadastro.

Como começar
1. Cadastro
Ÿ

Na aba ‘Acesso’, clique em ‘Cadastrese no sistema’

Ÿ

Preencha o formulário.
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2. Acesso
Ÿ

Acesse o sistema com seu login e senha.

Ÿ

Escolha a função de autor

3. Submissão - Passo-a-passo
Ÿ

Inicie o processo, acessando o link: ‘CLIQUE
AQUI para iniciar os cinco passos do processo
de submissão’.

Ÿ

Verifique se sua submissão está em
conformidade com as ‘Condições para
Submissão’ (checklist) e então marque cada
opção:
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Submissão - Passo-a-passo

Ÿ

Inclua, se quiser, comentários ao editor (por
ex: sugestões de revisores)

Ÿ

Clique em ‘Salvar e continuar’

Ÿ

Envie a submissão.

Ÿ

As instruções para transferência do
manuscrito estão na própria página.

Ÿ

Neste primeiro momento, deverá
ser enviado apenas o texto do
trabalho em arquivo word. As
figuras serão submetidas mais
adiante.

Ÿ

Clique em ‘Salvar e continuar’
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Submissão - Passo-a-passo

Ÿ

Informe os metadados da submissão.

a) Preencher todas as informações de autoria.
Todos os campos marcados com um
asterisco são obrigatórios. Caso seja um
artigo com vários autores, utilize o botão
‘Incluir Autor’ para apresentar os campos
adicionais necessários.
Preste atenção ao preenchimento obrigatório
dos dados no campo ‘Instituição/Afiliação’:
1. Instituição
2. Instituto / departamento/setor
3. Endereço / CEP / Cidade/País

b) Informe o título e o resumo, nos campos
apropriados. Obs: no campo ‘Resumo’,
insira o texto do resumo e as palavraschave. Na linha seguinte, insira a palavra
‘Abstract’, dois pontos e o título do trabalho
em inglês, em letras maiúsculas. A seguir,
insira o texto do resumo em inglês e as
keywords.
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Submissão - Passo-a-passo

c) Preencha a indexação, agências de fomento.
Obs: Somente os itens ‘palavras-chave’ e
‘agências’ (se houver) são de preenchimento
obrigatório.
Clique em ‘Salvar e continuar’.

d) Envie Documento Suplementar (opcional). Atenção: é neste ponto que deverão ser submetidas as figuras do trabalho,
de acordo com os formatos definidos nas normas da Revista. É possível anexar todas juntas, em um arquivo .zip.

e) Confirme a submissão. Concluídos os quatro passos
anteriores de submissão, clique ‘Concluir Submissão’ para
enviar seu documento. O sistema enviará uma confirmação
de envio via e-mail e você poderá acompanhar a evolução
do documento dentro do processo editorial acessando o
sistema da revista com seu login e sua senha.

geonomos

Guia de orientação | Revista Geonomos no Open Journal Systems

Submissão - Passo-a-passo

Toda vez que acessar o sistema, será
apresentada a lista de todas as suas
submissões, incluindo a situação de cada uma.

A situação dos documentos pode ser:
aguardando designar editor, em fila de edição,
entre outros. O sistema oferecerá maiores
detalhes ao clicar no título do artigo.

4. Acompanhando a avaliação
Acesse o sistema com seu login e senha e
clique no link da submissão desejada.
A partir da página ‘Resumo’ é possível rever
todos os dados informados durante a
submissão.
Clique no link ‘Avaliação’:
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Na página da Avaliação, podem ser visualizadas as versões
do editor e do(s) avaliador(es). Leia ou envie comentários
através do ícone ‘Editor/Autor’.
Utilize a ferramenta de envio de arquivos para enviar novas
versões do seu documento.

5. Edição de texto (‘‘correção’’)
Ao ser aceita determinada submissão, uma cópia será
encaminhada para a edição de texto.
Acesse o sistema com seu login e sua senha e escolha o link
‘Em Edição’.

Leia a versão editada e faça alterações se necessárias.
Comentários de edição de texto podem ser incluídos no
ícone apropriado nesta seção. Note o link ‘Instruções para
Edição de Texto’ também.
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Edição de texto
Envie a versão editada na seção ‘Edição de Texto do
Autor’. Clique no ícone ‘Concluído’ ao terminar a
tarefa.

6. Leitura de provas
Uma vez criadas as versões do documento em
HTML e PDF, será solicitado ao autor realizar a
última verificação do documento antes da
publicação. O autor tem 24 horas para realizar a
leitura de provas. Mais instruções para ‘Leitura de
Provas’ estão disponíveis pelo link no final da
seção. Correções podem ser enviadas através do
ícone ‘Correções da Leitura de Provas’. Após
concluir, clique no ícone ‘Concluído’.
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