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Agenda

O que é o OJS e para que serve?
› o OJS na Universidade de Aveiro;
› o OJS na Universidade do Minho;
› vantagens da sua utilização;
› papéis e permissões;
› ferramentas, integrações e inovações.

Configurações
› da revista; 
› do website; 
› do fluxo editorial; 
› de distribuição. 

Fluxo editorial
› submissão; 
› revisão; 
› edição de texto; 
› produção/publicação. 
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O que é o OJS e 
para que serve?



Open Journal Systems (OJS)

software open source desenvolvido pelo Public

Knowledge Project para a gestão e publicação 

de revistas científicas e académicas;

permite a gestão de todo o processo editorial 

desde a fase da submissão até à fase

da publicação;

amplamente utilizado por todo o mundo

e apoiado por uma comunidade ativa.
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O OJS na Universidade de Aveiro
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PROA-UA: Plataforma de Revistas em Open Access

da Universidade de Aveiro > https://proa.ua.pt/

Plataforma criada em 2009 para agregar e disponibilizar em acesso 

aberto revistas científicas e académicas dos departamentos, escolas 

e unidades de investigação da Universidade de Aveiro.

Atualmente aloja 32 publicações e encontra-se na versão 3.1.1.4.

https://proa.ua.pt/


O OJS na Universidade de Aveiro

6

PROA-UA: Plataforma de Revistas em Open Access
da Universidade de Aveiro

Serviço de gestão e apoio à publicação em Acesso Aberto
que contempla quatro principais valências:

› manutenção e gestão de informação da plataforma;
› helpdesk;
› formação;
› conteúdos de apoio.



O OJS na Universidade do Minho
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UMinho Editora criada em dezembro de 2018.

› plataforma em open source para toda a comunidade académica 
para gestão e publicação de revistas em acesso aberto

› versão 3.3.0.10

Atualmente com 12 revistas, (e duas novas em processo de avaliação 
para possível integração).



Serviços integrados:

› alojamento, configuração inicial
› manutenção e gestão da plataforma
› formação inicial de utilização da plataforma
› formação inicial e continuado de boas práticas de gestão editorial
› formação contínua de integrações e inovações
› suporte e helpdesk
› apoio em agregação e indexação 

O OJS na Universidade do Minho
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Vantagens da utilização do OJS

num único ponto: um website para a revista
e um sistema para a submissão de artigos
e gestão de todo o fluxo editorial;

notificações automáticas para todos
os intervenientes no fluxo editorial;

integração com outros sistemas de publicação
e serviços;

disponibilização das informações necessárias
à indexação em diretórios e bases de dados;

recolha de metadados através do protocolo
OAI-PMH.
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porque é open source:

total controlo e autonomia sobre a instalação;

apoio de uma comunidade ativa;

atualizações frequentes no sentido de se 
adaptar às boas práticas e inovações 
estabelecidas pela comunidade.
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Vantagens da utilização do OJS



Papéis e permissões
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Configurar a 
plataforma

Autor Revisor Editor Editor-gestor

Submeter artigos Rever submissões 
atribuídas

Gerir submissões, 
editar permissões 
dos utilizadores, 

atribuir submissões



Ferramentas, integrações e inovações

Ferramentas

› Submissão rápida;

› Ferramentas de 
apresentação de 
estatísticas de acessos 
e downloads;

› Atribuição de Digital 
Object Identifier
(DataCite, CrossRef, 
mEDRA);

› Preservação digital.

Integrações

› Identificador de 
autores ORCID

› Google Analytics

› Google Scholar

› Directory of Open 
Access Journals

› Redes sociais

Inovações

› Edição e publicação 
em formato JATS-XML

› Revisão por pares 
aberta (autor e revisor 
conhecem as 
identidades)

› Publicação contínua
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Configurações



Configurações do OJS

Revista

Identidade da 
revista (título, 
ISSN, histórico)

Equipa editorial

Âmbito, sobre

Contactos

Secções

Website

Design gráfico
e aparência geral
do website

Idiomas

Menus de 
navegação

Notícias

Ativação e 
configuração
de plugins

Distribuição

Licenças Creative 
Commons

Direitos de Autor

Tipo de acesso
(acesso aberto)

Fluxo de
Trabalho

Configuração
da submissão

Configuração
da revisão

Modelos de
e-mails 
(notificações 
automáticas)
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O OJS na 
prática



Fluxo editorial



Intervenientes

Editor-gestor Autor Editor de secção Revisor

Editor de texto Editor de layoutEditor
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Fases

1 2 3 4
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Submissão
Registo, acesso
Iniciar submissão
Upload do documento
Preenchimento do formulário de submissão

Designar editor de secção

Resposta ao editor-gestor / editor
Download do documento submetido
Decisão – aceitar, rejeitar ou enviar para revisão
Adicionar revisor(es)

1

2

3
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Revisão 1

2

3

Aceitar ou declinar o pedido de revisão
Ler as instruções para a revisão
Download do ficheiro, revisão
Finalizar o processo de revisão

Verificar a revisão efetuada
Associar novo revisor / Criar nova ronda de revisão
Enviar comentários dos revisores ao autor

Efetuar alterações solicitadas
Upload do documento revisto
Partilha da informação com o editor de secção
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Edição
de texto

1

2

Aceitar submissão
Designar editor de texto/copyeditor

Download do ficheiro
Edição do conteúdo dos textos revistos 
(organização, estruturas sintáticas, estilo de escrita, 
uniformização de termos, etc.)

21



Produção 1

2

Associar o artigo final à fase de produção
Designar editor de layout

Formatação do documento
(cabeçalhos, rodapés, paginação, criação
dos formatos finais)
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Publicação
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3

Criar a edição/número
Publicar a edição/número



O OJS na 
prática



mãos na massa!

Fotografia de Simona Sergi em Unsplash

https://unsplash.com/@i_am_simoesse?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/dough?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Conteúdos de apoio

Tutoriais e manuais do PKP

PKP School - Setting up a Journal in OJS 3.3

PKP School - Editorial Workflow in OJS 3.3

Learning OJS 3.3
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https://youtu.be/nfZYKH6rW_k
https://youtu.be/pqf5wOrNSBs
https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/


Obrigada
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