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Contexto mundial da publicação 
científica 



Evolução das Publicações periódicas 

Source: ISSN.org International Standard Serial Number April 2018  
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Publicações periódicas internacionais 
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Fonte: The International Association for Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) 



https://www.stm-assoc.org/2018_10_18_STM_Presentation_for_joint_JST_STM_seminar.pdf 
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Desafios 

 Aumento da velocidade das trocas e demandas 

 Maior complexidade e qualidade 

 Enxugamento das equipes 

 Recursos financeiros limitados 

 Recursos pessoais limitados  

 Multitarefas 

 Limitação de tempo 

 Gestão de equipes 

 



Dez anos de Portal de Revistas 
da USP 



Títulos disponíveis 

 



Evolução nº de downloads 

 



Digital Object Identifier (DOI) 



Projetos Apoiados 

 



Google Analytics – visão geral 





Google Analitics – visão geográfica 



Google Analytics - dispositivos 





 

http://www.revistas.usp.br/


Parcerias 

 

 SIBiUSP - Facebook e Twitter 

 Jornal da USP 

 Agência Universitária de Notícias (ECA) 

 REV Lat 



 
Revistas USP - Perspectivas de 
Aprimoramento  
 



 
Comitê Científico 
 



Comitê Científico 

 Indicados ao Reitor 



 
Novas funcionalidades OJS 3 
 



Public Knowledge Project (PKP) 

 A Public Knowledge Project (PKP) é uma iniciativa 
multi-universitária criada em 1998 que desenvolve 
softwares de código aberto (gratuitos) e realiza 
pesquisas para melhorar a qualidade e o alcance da 
publicação científica. 

 Open Conference Systems (OCS) 

 Open Monography Press (OMP) 

 Open Journal Systems (OJS) 

 Open Harvester Systems (OHS) 



Open Journal Systems (OJS) 

 O OJS é um software de código aberto disponibilizado 
gratuitamente a periódicos em todo o mundo  

 O objetivo é tornar o acesso aberto uma opção viável para 
mais periódicos, pois o acesso aberto pode aumentar o 
número de leitores de periódicos, bem como sua 
contribuição para o bem público em escala global. 

 Em 2001, o Open Journals Systems (OJS) foi lançado como 
software de código aberto 

 Versões: 
 OJS 1.x - 2002  

 OJS 2.x - 2005  

 OJS 3.x - 2016 

 



 

https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-stats/ 
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https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-map/ 
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PKP - OJS 

 3,24 milhões de itens publicados em todos os 
periódicos OJS conhecidos 

 2,8 milhões destes periódicos publicaram ao menos 
10 artigos por ano 

 O número total de periódicos e artigos aumentou em 
relação ao ano anterior, indicando maior aceitação 
do OJS  

 Expansão contínua do ambiente de publicação em 
código aberto e acesso aberto 

 



 Interface de trabalho vertical com 
atividades pré-determinadas, sem 
possibilidade de escolha. 

 No OJS 2, os autores só podiam 
enviar um arquivo "principal" 
(normalmente o original do 
artigo) e, em seguida, outros 
arquivos "suplementares”. 

 

 Interface de trabalho horizontal 

 Cada fase uma página 

 Maior flexibilidade de trabalho, 
com escolhas em cada fase.  

 No OJS 3 pode-se carregar um 
número ilimitado de arquivos 
principais (arquivo de texto, 
imagens, tabelas, conjuntos de 
dados etc.) de forma simplificada, 
usando a opção Adicionar outro 
arquivo. 

 O OJS 3 facilitou o cadastro de 
usuários por meio de um 
formulário simplificado e 
integração com o ORCiD. 

OJS 2 OJS 3 

OJS 2 versus OJS 3 



OJS 3 - Vantagens 

 O OJS 3 foi lançado em 31 de agosto de 2016 
 Recursos  

 O OJS é instalado e controlado localmente. 
 Os editores configuram requisitos, seções, processo de revisão, 

etc. 
 Submissão on-line e gerenciamento de todo o conteúdo. 
 Possibilidade de criar uma discussão interna para cada uma 

das fases do fluxo editorial: submissão, revisão, edição de texto 
e produção 

 Indexação abrangente do conteúdo e visibilidade em um  
sistema global. 

 Notificação por email e capacidade de comentários para os 
leitores. 

 Ajuda on-line sensível ao contexto. 

 



https://www.youtube.com/user/PublicKnowledgeProj/videos 
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Plugins OJS 3 

 Os plugins são módulos que estendem ou alteram os 
comportamentos e as funcionalidades do OJS. Eles podem 
atuar em aspectos referentes aos metadados, a autenticação, 
aos blocos, aos formatos de citação, às bases de dados de 
citação, à importação e exportação de dados, aos 
identificadores digitais, visual, aos relatórios e outros.  
 

 Os plugins estão divididos por categorias: metadados, 
autenticação, bloco, formato de citação, conexão às bases de 
dados de citação, saída de citações, extração de citação, 
gateway, genéricos, de importação/exportação, metadados 
OAI, identificação pública, relatórios e visual.  



Configurações > Website > Plugins 

 



Plugin Formato de Citação 

 



Plugin Google Analytics 

 



DOI Crossref 

 Todo artigo deve possuir um identificador digital  

 O Digital Object Identifier (DOI) é atribuído a cada 
artigo publicado no Portal de Revistas da USP 
gratuitamente. 

 Para tanto, o SIBiUSP mantém uma assinatura junto à 
Crossref, garantindo a ativação de todos os DOIs 
publicados. 

 Exportação de arquivos xml para a Crossref > 
validação bem sucedida = DOI ativado. 



Plugin DOI 

 



Plugin Agências de Financiamento 



Plugin Redes Sociais 

 



Ferramentas > Importar/Exportar 

 



Plugin DOAJ 

 



Boas práticas editoriais 



Serviços de periódicos 

 estabelecer e manter políticas (editores)  
 solicitar e selecionar artigos (editores)  
 organizar revisão por pares (editores)  
 identificar má conduta (editores e revisores) 

 
 edição de texto (staff)  
 Xml (staff) 
 layout (staff)  
 manter website (staff)  
 preservação a longo prazo (staff)  
 promoção de periódicos (editores e staff)  
 Divulgação redes sociais? (editores e staff) 



Boas práticas editoriais DOAJ 

 Informações da revista - Visibilidade 

 Corpo/Conselho editorial 

 Objetivos, enfoque, alcance, cobertura temática, público-
alvo 

 Políticas das seções da revista 

 Periodicidade 

 Contato 

 Indexadores 

 Publicação de estatísticas (opcional) 



Boas práticas editoriais - DOAJ 

 Declaração clara das políticas editoriais  
 Política de acesso aberto, licenças e permissões 

 Descrição do processo de avaliação por pares 

 Política de prevenção do plágio e ética 

 Direitos do autor 

 Política de autoarquivo e depósito em repositórios 

 Preservação digital 

 Diretrizes detalhadas para autores 
 Formato, extensão, formatação das referências, imagens e 

tabelas 

 Diretrizes detalhadas para avaliadores 

 



Boas práticas editoriais 

 Os próprios editores devem alimentar as bases 
indexadoras como DOAJ, por exemplo. 

 Evitar ter diversos websites para a revista. 

 Manter a equipe editorial, evitando rotatividade. 

 

 Cuidar do preenchimento completo e correto de 
dados e metadados 

 

 

 

 



 



 



 



 







Plagiarismo 



Similarity Check iThenticate e COPE   

 O serviço SimilarityCheck está disponível para as revistas credenciadas no 
Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP desde que 
cumpram com o seguinte: 
 
1.     Uso de e-mail institucional para a revista; 
2.     Política declarada de ética em publicação e “plagiarismo” que podem estar 
fundamentada em Best Practice Guidelines for Journal Editors do Committee on 
Publication Ethics - COPE (http://publicationethics.org/resources/guidelines) ou 
outro documento de referência para a área da revista; 
3.     Uso de sistema online para gestão do fluxo editorial, especialmente para 
recebimento e avaliação dos manuscritos, por exemplo, Open Journal Systems e 
ScholarOne. 
 
O Comitê Científico também apoiará revistas de que se filiarem ao Committee on 
Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org) subsidiando as taxas 
administrativas. 

http://publicationethics.org/resources/guidelines
https://publicationethics.org/


Divulgação, Redes Sociais e 
Altmetria 



Twitter 

 



Facebook 

 



Indexação em Bases de Dados 
Internacionais 



 



Presença em Bases de Dados 

 



Dimensions – DOI é o indexador 

https://app.dimensions.ai/discover/publication 
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Agradeço a atenção de todos e todas! 

 

Elisabeth Adriana Dudziak 
atendimento@sibi.usp.br  

2019 – Novos desafios! 
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