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Parte 1

Configurações da revista no 
OJS3



Ao acessar a Revista e digitar o login e a senha aparecerão as opções da imagem abaixo

Fila - Submissões feitas ou 
designadas para o usuário que 

está logado no momento

Submissões Não Designadas -
Submissões sem um Editor 

designado

Ativos - Todas as submissões em qualquer 
etapa do processo editorial (antes do 

agendamento e da publicação) 
independente dos usuários participantes

Arquivos - Submissões Rejeitadas, Publicadas ou 
ainda as Agendadas em uma edição mas não 

publicadas, ou seja, arquivadas

Expande e mostra as 
informações sobre o artigo



✓ Edições Futuras
✓ Edições Anteriores

Ao clicar em “Incluir Edição” abrirá um 
formulário para preenchimento das 

informações da nova Edição

Informa quantos materiais estão inseridos na 
Edição



Formulário do  “Incluir Edição” e ao final não 
esqueça de clicar em “Salvar” ao final do 

formulário.

Ao clicar em “Título” o editor preencherá o 
campo com as informações que aparecerão na 

descrição da publicação



Edições criadas que 
não foram publicadas





“Configurações” da “Revista”

Aqui o editor informará:
Título da Revista

Sigla
Editora

ISSN
Resumo da Revista

Equipe Editorial
Sobre a Revista

E não esqueça de clicar em “Salvar”

“Contato” são informações sobre e-mail da revista 
assistente da mesma. É necessário preencher esse 

campo para que os e-mails sejam enviados pelo 
sistema.



Sempre que o sistema “Salva” 
aparece no canto superior direito da 
página um aviso verde informando 

que alterações foram salvas.





Passo 1 – Incluir Seção – você determinará 
as seções que sua revista terá

Passo 2 – Especificar o nome da seção, se 
ela será avaliada por pares entre outras 

opções e “Salvar”

Passo 3  – A nova seção inserida 
aparecerá no campo “Seções”



“Configurações” >> “Revista” >> “Seções” 
Você ordena o sumário da Revista

Depois de 
incluídas as 

Seções da Revista 
você ordenará as 

mesmas para 
obedeçam a 

mesma ordem na 
publicação da 

Revista

Após clicar em “Ordenar” você poderá 
arrastar a seção desejada para a ordem 
correta e depois clicar em “Concluído”



“Configurações” >> “Website” 

Aqui você escolherá a cor dos entornos da página da revista,
colocar esclarecimentos em nota de rodapé, a logo da revista, o
título da mesma entre outros detalhes que aparecem na página
web da revista.



O Editor terá o menu:
Informação (Já estão previamente preenchidas)
Idiomas
Menus de navegação
Notícias (inserir notícias sobre a revista)
Listas
Declaração de Privacidade

“Configurações” >> “Website”>>”Configurar” 



“Fluxo de Trabalho”

Habilitações conforme as opções de 
cobertura que o OJS3 disponibiliza da 

submissão para o autor.

Componentes do Artigo que podem 
ser inseridos no sistema.

Lista de verificação que dizem as 
condições de submissão que o autor 
aceita para submeter o manuscrito 

(incluir, editar ou excluir).

➢ Diretrizes para autores 
(formatação entre outras)

➢ Nota de direitos autorais 
(aspectos que a revista considera)

Aparece no Tópico da Home Page da 
Revista em “Submissões”



“Fluxo de Trabalho”

ORIENTAÇÕES AO AVALIADOR:
✓ Diretrizes para avaliação
✓ Conflito de interesses
✓ Apresentar link Garantindo uma Avaliação Cega durante a 

transferência

AVALIAÇÃO
Configura:
✓ Modo
✓ Restrição de acesso
✓ Acesso do artigo pelo avaliador por um clique do link enviado por e-

mail
✓ Prazo de Resposta
✓ Prazo de Conclusão
✓ E-mails automáticos serão enviados aos avaliadores e os editores 

podem enviar lembretes

FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO
Clicando em "Criar formulário de avaliação" do editor inserirá 
as instruções para os avaliadores seguirem na avaliação do 
manuscrito.



Biblioteca da Revista
Você pode inserir arquivos (upload) que ficarão disponíveis 
quando o usuário entrar no sistema da Revista ou quando o 
material estiver em acesso público.



E-MAIL
Pode ser colocado Assinatura nos e-mails que serão enviados 
pela Revista e editar os Modelos de E-mails que ficam na 
Biblioteca do OJS3 ou adicionar algum modelo.

“Fluxo de Trabalho”



ACESSO
✓ modo de publicação (Ex.: acesso aberto ou 

restrito)
✓ Habilitar OAI (metadados)

ARQUIVAMENTO
✓ PKP - plugin
✓ LOCKSS ou 

CLOKSS

LICENÇA
✓ Detentor do Copyright
✓ Declaração de Direitos autorais personalizada
✓ Escolha da Licença que a Revista utiliza
✓ Ano do Copyright. Se a Revista faz publicação contínua a indicação é escolher "Use a 

data de publicação do artigo" 

INDEXAÇÃO PARA 
MECANISMOS DE BUSCA
✓ Campo para facilitar a 

encontrabilidade da 
Revista por sites 
externos



“Usuários atuais” eu clico em “Editar 
usuário” abrirá um formulário para: 

habilitar papéis do usuário 
selecionado, alterar senha...



“Usuários & Papéis”

No formulário de “Editar” você edita 
qualquer papel selecionado com suas 

devidas habilitações



O sistema gera relatórios que registram os detalhes
associados com os procedimentos da submissão, da
perspectiva de submissões, editores, avaliadores e seções, em
um dado período. Relatórios são gerados no formato CSV,
que exigem um aplicativo de planilha eletrônica para serem
visualizados.



O “Gerador de Relatórios” encaminha para o menu
de “Ferramentas”>>”Gerador de Relatórios”

Mostra todas as estatísticas dos artigos publicados
conforme período escolhido

“Estatísticas”>>”Usuários” mostra a quantidade
usuários cadastrados por papel.



Em “Estatística” >> “Atividade Editorial” aparecem as
estatísticas de toda a atividade editorial.
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