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1 Detalhes 

 

“Editor gerente” > “Configuração” > “Detalhes”. 

 

1.1 Informações gerais 

 
“Título*” (campo obrigatório) = preencher com o título por extenso do periódico. 

“Sigla*” (campo obrigatório) = preencher com a sigla do título do periódico. 

“Abreviatura” = preencher de acordo com a norma NBR 6032. 

“ISSN Impresso” = preencher quando houve ou há versão impressa do periódico. 

“ISSN Eletrônico (obrigatório para gerar o DOI)” = preencher com o ISSN eletrônico 

separando os quatro primeiro dígitos dos quatro últimos dígitos com um traço e sem 

espaço. 

 

“Endereço postal” = preencher com nome, por extenso, da Universidade, Setor, Centro, 

Departamento, etc., endereço postal completo e uma forma de contato. 

*Este texto aparece no link “Sobre” > “Contato”. 
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1.2 Contato principal 

 

“Contato principal” = preencher com nome e sobrenome por extenso e no mínimo uma 

forma de contato. 

 

1.3 Contato de suporte técnico 

 

“Contato para suporte técnico” = preencher com nome e sobrenome por extenso e no 

mínimo uma forma de contato. 

 

1.4 Identificação de e-mail 

 

“Assinatura” = preencher com o título por extenso e a URL da página inicial do periódico na 

BDP. 

*Esta será a assinatura no final dos e-mails padrão enviados pelo periódico. 
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1.5 Editora 

 

“Editora” (obrigatório para gerar o DOI) = preencher com o nome da universidade por 

extenso. 

 

1.6 Agências de fomento 

 

“Agencias de fomento” = Declarar recebimento de apoio por parte de instituições de 

ensino, cooperativas, instituições de fomento à pesquisa científica externas à UFPR. 

 



Configurar periódico no OJS 2: para editor gerente 

Seção de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UFPR 

 

    Esta obra está licenciada com a Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

 

7 

1.7 Contribuidores 

 

“Contribuidores” = Declarar recebimento de patrocínio por parte de agências e 

organizações externas à UFPR. 

 

1.8 Indexação para mecanismos de busca 

 

“Descrição” = Preencher com título e subtítulo por extenso, vínculo institucional, área do 

conhecimento (tabela CAPES ou CNPq), objetivo e público-alvo. Este texto deve ser breve 

e construído para a identificação do periódico por mecanismos de busca (Google, Bing, 

Yahoo, Ask.com e outros). 

“Palavras-chave” = Preencher com termos que estão de acordo com a cobertura 

temática/assuntos do periódico para a identificação por mecanismos de busca. A forma 

correta de preenchimento é: primeira letra minúscula, separação por ponto e vírgula, sem 

ponto final, se não for preenchido dessa forma os mecanismos de busca não localizam o 

periódico. Exemplo: termo 1; termo composto; termo de termo 
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1.9 Histórico da revista 

 

“Histórico da revista” = Descrever histórico do periódico (alterações do título, subtítulo, 

editores, vínculo institucional, foco e escopo, junções, separações, ISSNs anteriores e 

outras mudanças). 

Clicar em “Salvar e continuar” no fim da tela. 

 

Clicar em “Avançar” na próxima tela. 
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2 Políticas 

 

“Editor gerente” > “Configuração” > “Políticas”. 

 

2.1 Foco e escopo da revista 

 

“Foco e escopo da revista” = Inserir foco e escopo (título e subtítulo por extenso, vínculo 

institucional, área do conhecimento (tabela CAPES ou CNPq) e cobertura temática, 

objetivo e público-alvo). 

 

 

2.2 Avaliação pelos pares 

 

“Política de avaliação” = Descrever processo de avaliação por pares [tipo de avaliação 

realizada, se avaliação duplo cega/double blind review (quando autores e avaliadores não 

conhecem a identidade uns dos outros), avaliação simples cega/blind review (quando o 

autores não conhecem a identidade dos avaliadores) ou se avaliação aberta/open review 

(quando a identidade de autores e avaliadores é conhecida por todos), número de 

avaliadores normalmente utilizado para avaliar uma submissão, titulação dos avaliadores, 

tempo padrão para a conclusão da avaliação, critérios que serão julgados no manuscrito e 



Configurar periódico no OJS 2: para editor gerente 

Seção de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UFPR 

 

    Esta obra está licenciada com a Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

 

10 

outros detalhes do processo. 

*Este texto aparece no link “Sobre” > “Processo de avaliação pelos pares”. 

“Diretrizes para avaliação” = Inserir critérios para o julgamento dos manuscritos e 

orientações para os avaliadores prepararem uma crítica construtiva. 

*Este texto aparece na página dos avaliadores quando recebem o manuscrito para avaliar. 

“Processo de avaliação” = Escolher a opção “Processo de avaliação padrão”, pois permite 

utilizar as facilidades do sistema, como e-mail automático, lembrete de prazos e 

estatísticas. Também, porque a utilização de sistema específico para avaliação por pares é 

critério para indexação em diversas bases de dados. 

“Opções para avaliação”: 

“Tempo de avaliação” = É o tempo que os avaliadores terão para retornar ao periódico o 

manuscrito avaliado. 

“Lembretes aos avaliadores” = Definir o tempo para o sistema enviar e-mail notificando 

avaliadores sobre a necessidade de responder à uma solicitação de avaliação e a 

necessidade de retornar ao periódico o manuscrito avaliado. 

“Classificação de avaliadores” = O sistema possui uma opção para o editor classificar 

avaliadores após o término da avaliação. A nota só é visível para o editor. 

“Àrea do avaliador” = Definir se o e-mail que será enviado aos avaliadores, convidando-os 

para avaliar um manuscrito, conterá um link que direciona o avaliador para sua página no 

sistema com o manuscrito a ser avaliado. 

Escolher a opção “Avaliadores terão acesso ao documento da submissão somente após 

indicar disponibilidade para avaliação”. Esta opção preserva segurança do manuscrito. 

“Avaliação pelos pares cega” = Selecionar esta opção para que o sistema insira nas 

páginas dos autores, avaliares e editores instruções sobre como excluir informações 

pessoais do manuscrito, remover indicação de autoria no Microsoft Office e PDFs. 

 

2.3 Política de privacidade 

 

“Política de privacidade” = Descrever a política de privacidade para as submissões seguida 

pelo periódico. O sistema já traz um texto padrão. 

*Este texto aparece no link “Sobre” > “Política de Privacidade”. 
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2.4 Decisão editorial 

 

“Decisão editorial” = Selecionar a opção para que o sistema inclua os coautores nos e-

mails endereçados ao autor. Esta é uma prática recomendada, pois garante a 

transparência do processo editorial. 

 

2.5 Incluir item na página "sobre a revista" 

 

“Incluir item na página ‘Sobre a revista’” = Criar link “Fontes de indexação” e “Política de 

ética e boas práticas”: 

Clicar em “Incluir mais um item” > 

“Título” = Inserir o título do link, por exemplo, Fontes de indexação”. 

“Conteúdo” = Posicionar o cursor onde a imagem deverá estar > 

 

Clicar em “Enviar uma imagem” > 
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Irá abrir uma janela > Selecionar o arquivo da imagem no computador > Clicar em “Enviar” 

> 

 

Selecionar a imagem > Clicar em “Inserir/Editar hyperlink” > 

 

Irá abrir uma janela > no campo “”URL do hyperlink” inserir a URL da página do periódico 

dentro do indexador > no campo “Alvo” selecionar a opção “Abrir hyperlink em nova janela” 

(assim o usuário não precisa sair da revista no OJS para entrar na revista dentro do 

indexador” > deixar o campo “Título” em branco > clicar em “Inserir”. 
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Clicar em “Inserir mais um item” para cria os demais links. 

“Política de ética e boas práticas” = Descrever como age às denúncias sobre os 

manuscritos publicados ou suspeita de má conduta (recomenda-se a utilização dos 

fluxogramas do COPE); orientações para compartilhamento de dados; software utilizado 

para detecção de plágio, como são feitas retratações (recomenda-se as diretrizes de 

retratação do COPE), caracterização dos conflitos de interesse (financeiro, pessoal, 

acadêmico, institucional e outros), recomenda-se o uso de acordos nacionais e 

internacionais como SciELO e COPE para a construção e atualização das políticas de 

ética. 

 

2.6 Arquivamento 

 

“Arquivamento” = Marcar a opção “Permitir ao LOCKSS [...]”. 

https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20English%20flowcharts_9Nov2016.pdf
https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf
https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia-de-Boas-Praticas-para-o-Fortalecimento-da-Etica-na-Publicacao-Cientifica.pdf
https://publicationethics.org/
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2.7 Base de dados de avaliadores em potencial 

 

“Base de dados de avaliadores em potencial” = permite criar um link - na página dos 

editores para quando forem escolher um avaliador – que direcione para a plataforma onde 

é possível encontrar avaliadores em potencial, por exemplo, Plataforma Lattes. 

Clicar em “Salvar e continuar” no fim da tela. 

 

Clicar em “Avançar” na próxima tela. 

 
3 Submissões 

 

“Editor gerente” > “Configuração” > “Submissões”. 

 

3.1 Diretrizes para autores 

 

“Diretrizes para autores” = Descrever tipo de manuscrito aceito para publicação, cobertura 

temática do periódico, idioma(s) aceito(s) para publicação, titulação mínima exigida dos 

autores, tipo de participação que considera como autoria e o que considera como 

contribuição, orientações para preenchimento de metadados, link para iniciar submissão, 

formato do arquivo para submissão, orientações sobre a declaração de conflito de 

interesses e carta de aprovação de comitê de ética, norma para a formatação dos 
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manuscritos, ilustrações, citações e referências, informação sobre o trabalho de revisão, 

tradução que será realizado sem interferir o conteúdo do texto e o estilo dos autores, 

licença Creative Commons que será utilizada, prazos para respostas dos autores ao 

periódico e outras diretrizes sobre ética em manuscritos científicos, recomenda-se 

disponibilizar projeto gráfico dos tipos de manuscritos. 

*Este texto aparece no link “Sobre” > “Diretrizes para autores”. 

“Condições para submissão” = Inserir as condições para autores submeterem manuscritos 

ao periódico. O OJS já traz alguns textos por padrão. 

*As condições aparecem na página de submissão dos autores e no “Sobre” > “Diretrizes 

para autores”. 

 

3.2 Permissões 

 

“Declaração de direito autoral” = Indicar que os autores mantêm o direito autoral sobre os 

trabalhos publicados, apontar licença utilizada para publicação de manuscritos, autorizar 

distribuição não exclusiva dos trabalhos online, por exemplo, em repositórios preprint e 

institucionais, antever que os manuscritos serão indexados em bases de dados, assegurar 

que o estilo dos autores será mantido mesmo com as correções normativas, ortográficas, 

gramaticais e de diagramação. 

Inserir link da Licença utilizada: No site da licença, selecionar a URL da página onde está a 

descrição da licença > 
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No OJS, selecionar o texto com o nome da licença > 

 

Clicar em “Inserir/Editar hyperlink” > 

 

Irá abrir uma janela. No campo “URL do hyperlink” inserir a URL da descrição da licença > 

No campo “Alvo” selecionar a opção “Abrir hyperlink em uma nova janela” > Deixar o 

campo “Título” em branco > Clicar em “Inserir” > 
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*Este texto aparece no link “Sobre” > “Declaração de direito autoral”. 

“Detentor dos direitos autorais” = Selecionar se será o autor ou o periódico o detentor dos 

direitos autorais dos manuscritos publicados. 

“Basear direitos autorais de novos artigos no ano” = Selecionar se a data dos direitos 

autorais será a partir da data de publicação do artigo ou da data de publicação da edição. 

Recomenda-se o uso da data de publicação do artigo, visto que a tendência para 

periódicos científicos é o modo de publicação contínua (publicar cada manuscrito logo que 

estejam prontos para publicação) e a extinção do modo bimestral, trimestral, etc. 
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“Acordo prévio” = marcar esta opção faz com que o texto preenchido em “Declaração de 

direito autoral” apareça na página de submissão dos autores, como um item para que eles 

concordem. Essa é uma forma de garantir que os autores tenham ciência sobre os termos 

que serão aplicados ao trabalho caso seja aprovado. 

“Mostrar‘‘ = marcar esta opção faz com que uma frase indicando os detentores dos direitos 

autorais apareça no final da página HTML de cada artigo publicado. 

“URL da licença” = preencher este campo faz com que o OJS insira um ícone da licença 

Creative Commons ao final da página HTML de cada artigo. 

“Mostrar” = marcar esta opção faz com que a licença escolhida em “URL da licença 

apareça ao final da página HTML de cada artigo. 

 

 

3.3 Conflito de interesses 

 

“Exigir dos autores o registro de conflito de interesses (CI) junto com a submissão” = 

Selecionar esta opção para que o sistema insira na página de submissão dos autores uma 

caixa de textos para o registro de que há ou não há conflitos de interesse (financeiro, 

pessoal, acadêmico, institucional e outros), na pesquisa. 

“Exigir dos avaliadores registro de conflito de interesses com cada avaliação realizada” = 
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Selecionar esta opção para que o sistema insira na página dos avaliadores uma caixa de 

textos para o registro de que há ou não há conflitos de interesse (financeiro, pessoal, 

acadêmico, institucional e outros), com a submissão. 

“Diretrizes para registro de conflito de interesses” = Descrever instruções sobre  como 

declarar conflito de interesses. Recomenda-se o uso de acordos nacionais e internacionais 

como SciELO e COPE para a construção e atualização. 

*Este texto aparece na forma de link nas páginas dos autores e dos avaliadores. 

 

3.4 Indexação da submissão 

 

“Indexação da submissão” = Os campos configurados aqui aparecem na página de 

submissão dos autores. Devem ser preenchidos com exemplos sobre quais termos os 

autores devem usar e a forma correta de preenchimento dos metadados. A forma correta 

de preenchimento é: primeira letra minúscula, separação por ponto e vírgula, sem ponto 

final, se não for preenchido dessa forma os mecanismos de busca não localizam o 

periódico. Exemplo: termo 1; termo composto; termo de termo 

“Área e subárea de conhecimento acadêmico” = Preencher somente se o periódico for 

multidisciplinar. Preencher com exemplos de áreas relevantes para o periódico. Assim, os 

autores preenchem este campo informando a área do manuscrito de forma mais assertiva 

o que facilita o trabalho do editor. 

“Classificação de assunto” = Permite fornecer aos autores um link que direciona para a 

página da classificação de assuntos, se utilizada pelo periódico, para escolha de palavras-

chave. Recomenda-se o uso da Classificação de assuntos da Biblioteca do Congresso por 

ser uma das classificações mais utilizadas internacionalmente. 

“Palavras-chave” = Preencher com exemplos de palavras-chave relevantes para o 

periódico. Assim, os autores preenchem este campo informando as palavras-chave de 

forma mais assertiva o que facilita o trabalho do editor. 

“Cobertura” = Permite que os autores especifiquem a classificação do manuscrito por 

cobertura geoespacial, cronológica e outras características à critério de cada periódico. 

“Tipo (método/processo/enfoque)” = Permite que autores especifiquem o tipo de pesquisa 

e o método utilizado. 

https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/Guia-de-Boas-Praticas-para-o-Fortalecimento-da-Etica-na-Publicacao-Cientifica.pdf
https://publicationethics.org/
https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/
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Veja como aparece na página de submissão dos autores: 

 

 

3.5 Cadastrar a revista para indexação (coleta de metadados) 

 

“Cadastrar a revista para indexação (coleta de metadados)” =  

Clicar em “Clique aqui” > 
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O sistema irá direcionar para o site da PKP > Clicar em “PKP Index” > 

 

O site irá direcionar para a página do formulário e registro do periódico > 
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*A PKP Index leva uma semana para avaliar e aprovar o periódico. Após o periódico ser 

aprovado, os metadados serão indexados automaticamente. 

*O periódico precisa ter ISSN registrado e ter publicado pelo menos um fascículo. 

 

3.6 Notificação de submissão 

 

“Notificação de submissão” = Selecionar para o sistema enviar um e-mail de confirmação 

de cada nova submissão para o contato cadastrado no Passo 1 da configuração, para um 

outro e-mail ou não selecionar as opções para o sistema não enviar mensagens de aviso 

de nova submissão. 
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3.7 Assistente de marcação de citações 

 

“Assistente de marcação de citações” = Na BDP, esta ferramenta é usada para que 

autores incluam as referências do manuscrito em um campo específico durante o processo 

de submissão e após a publicação do manuscrito a lista de referências figura no final da 

página do resumo do manuscrito. Clicar em “Habilitar o assistente de marcação de 

citações”. 

 

Demonstração: 
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“Retorno das citações” = Esta ferramenta não é utilizada pela BDP. 

Clicar em “Salvar e continuar” no fim da tela. 

Clicar em “Avançar” na próxima tela. 

 
4 Administração 

 

“Editor gerente” > “Configuração” > “Administração”. 

 

4.1 Configurações de acesso e segurança 

 

“Acesso ao conteúdo” = Marcar a opção “A revista oferecerá acesso livre ao conteúdo”. 

“Política de acesso livre” = Deve indicar que o periódico é de acesso livre e se são 

cobradas taxas de submissão, avaliação, edição ou publicação. 

*Este texto aparece no link “Sobre” > “Política de Acesso Livre”. 

“Cadastro de usuários” = Permitir que usuário se cadastrem como leitores e autores, caso 

contrário autores não conseguirão submeter manuscritos. 

 

4.2 Periodicidade de publicação 

 

“Periodicidade da publicação” = Indicar periodicidade da publicação. 

*Este texto aparece no link “Sobre” > “Periodicidade”. 
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“Formato” = Selecionar as partes que devem compor a identificação dos fascículos. O 

editor poderá alterar essas opções caso precise. 

“Ponto inicial da periodicidade” = Inserir os dados do primeiro fascículo. 

“Edições por volume” = Inserir a quantidade de fascículos que serão publicados em cada 

volume. 

“Volumes por ano” = Inserir a quantidade de volume que serão publicados em um ano. 

Recomenda-se o uso de um volume por ano e a publicação continuada dos fascículos nos 

volumes. Assim, é possível reconhecer facilmente quantos anos tem o periódico, o ano em 

que começou a publicar e quantos fascículos já publicou. Veja na imagem a seguir o 

exemplo de preenchimento para um periódico trimestral. 

 

 

4.3 Identificação do conteúdo 

 

“Identificador único” = Deixe todas as opções em branco. 

“Opções de número de página” = Marque a opção “A numeração de páginas para cada 

item [...]”. 

 

 



Configurar periódico no OJS 2: para editor gerente 

Seção de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UFPR 

 

    Esta obra está licenciada com a Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

 

26 

4.4 Notícias 

 

“Notícias” = Permite criar notícias e publicar no botão “Notícias” na Barra de ferramentas e 

na Capa do periódico. 

“Habilitar ferramenta de notícias a Editores-Gerentes” = Selecionar esta opção se o 

periódico publicar notícias. 

*Esta opção cria o botão “Notícias” na Barra de ferramentas. 

“Exibir [...] das notícias mais recentes na página inicial da revista” = Selecionar esta opção 

faz com que notícias mais recentes apareçam na capa da revista. 

“Informação adicional” = Permite criar um texto fixo que antecede as notícias na página 

“Notícias”. 

*Para criar uma notícia deve-se voltar ao menu inicial do “Editor gerente” > clicar em 

“Notícias”. 
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Demonstração: 

 

 

4.5 Editores de texto 

 

“A revista designará editores de texto para tratar cada submissão” = Marcar esta opção 

para que o editor possa escolher editores de texto cadastrados no periódico ou fazer a 

edição de texto por fora do sistema. 

“O editor ou editor de seção designado à submissão realizará a edição de texto” = Marcar 

esta opção se o próprio editor fará a edição do texto de todos os manuscritos. Marcar esta 

opção obrigará o editor a concluir a etapa “Edição de texto” do processo editorial, se ele 

não concluir o manuscrito permanecerá em sua lista “Em edição” mesmo após ter sido 

publicado. 

 

4.6 Editores de layout 

 

“A revista designará editores de layout [...]” = marcar esta opção para que o editor possa 

escolher editores de layout cadastrados no periódico. 

“Os editores prepararão a composição dos documentos nos formatos apropriados para 

publicação eletrônica” = marcar esta opção se o próprio editor fará a diagramação dos 
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manuscritos ou se a edição de layout/diagramação será feita por fora do sistema por fora 

do sistema. 

 

4.7 Leitor de prova 

 

“A revista designará tanto leitores de prova  [...]“ = marcar esta opção para que o editor 

possa escolher leitores de prova cadastrados no periódico. 

“Os editores e editores de seção designados à submissão realizarão a leitura de provas” = 

marcar esta opção se o próprio editor fará a leitura das provas/arquivos prontos para 

publicar. 

Clicar em “Salvar e continuar” no fim da tela. 

Clicar em “Avançar” na próxima tela. 

 
5 Visual 

 

“Editor gerente” > “Configuração” > “Visual”. 

 

5.1 Cabeçalho da capa 

 

“Cabeçalho da capa” = Permite inserir o título do periódico ou o banner que irá figurar na 

capa e a miniatura da publicação que irá figurar no cabeçalho de todas as páginas, quando 

o acesso for via celular. 

“Título” > Selecionar “Título em formato de texto” > Digitar o título do periódico > 

 

*Essa opção não substitui a versão em texto, preenchida no Passo 1 da configuração, que 
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aparece por padrão. 

Demonstração: 

 

“Título” > Selecionar “Título em formato de imagem” > Clicar em “Escolher arquivo” > Fazer 

upload do arquivo do computador > Clicar em “Transferir” > 

 

No campo “Texto alternativo” digitar uma descrição para a imagem, assegurando 

acessibilidade a usuários com deficiência visual > 

*O texto deve ser simples e direto. 



Configurar periódico no OJS 2: para editor gerente 

Seção de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UFPR 

 

    Esta obra está licenciada com a Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. 

 

30 

 

*Essa opção não substitui a versão em texto, preenchida no Passo 1 da configuração, que 

aparece por padrão. 

*As dimensões do banner devem seguir o padrão da BDP (1140x155px) 

Demonstração: 

 

“Miniatura da publicação” = Permite inserir uma logo do periódico que irá figurar no 

cabeçalho de todas as páginas quando o acesso for via celular. 

Clicar em “Miniatura da publicação” > Fazer upload do arquivo do computador > Clicar em 

“Transferir” > 
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No campo “Texto alternativo” digitar uma descrição para a imagem, assegurando 

acessibilidade a usuários com deficiência visual > 

*O texto deve ser simples e direto. 

 

*As dimensões da miniatura da publicação devem seguir o padrão da BDP (720x155px) 
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5.2 Conteúdo da capa 

 

“Conteúdo da capa” = Permite inserir descrição do periódico, imagem, edição atual e 

conteúdo adicional na capa do periódico. 

“Descrição” = Preencher com título e subtítulo por extenso, vínculo institucional, área do 

conhecimento (tabela CAPES ou CNPq), objetivo, público-alvo, tipo de documentos aceitos 

para publicação e outras informações. Sugere-se um texto breve com no máximo dois 

parágrafos. 

“Capa/Imagem para a página inicial” = Inserir capa para o periódico, esta capa não é a 

capa da edição, é uma imagem fixa, seu conteúdo se assemelha ao banner e demonstra a 

identidade do periódico. Clicar em “Escolher arquivo” > Selecionar a imagem do 

computador > Clicar em “Transferir” > No campo “Texto alternativo” digitar uma descrição 

para a imagem, assegurando acessibilidade a usuários com deficiência visual > 

*O texto deve ser simples e direto. 

 

*As dimensões da capa devem seguir o padrão da BDP (305x481px). 
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Demonstração: 

 

“Edição atual” = Selecionar “Incluir sumário na edição atual (se disponível)” se desejar que 

o último fascículo publicado esteja na capa além de estar no botão “Atual” da barra de 

ferramentas. 

“Conteúdo adicional” = Inserir uma descrição sobre a imagem se houver capa do periódico. 

 

5.3 Cabeçalho das páginas internas 

 

“Cabeçalho das páginas internas” = Permite inserir o título do periódico ou o banner que irá 

figurar nas demais páginas, o ícone de favoritos que irá figurar na aba do navegador e um 

cabeçalho alternativo. 

“Título” > Selecionar “Título em formato de texto” > Digitar o título do periódico > 
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Demonstração: 

 

“Título” > Selecionar “Título em formato de imagem” > Clicar em “Escolher arquivo” > Fazer 

upload do arquivo do computador > Clicar em “Transferir” > 

 

No campo “Texto alternativo” digitar uma descrição para a imagem, assegurando 

acessibilidade a usuários com deficiência visual > 

*O texto deve ser simples e direto. 
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*As dimensões do banner devem seguir o padrão da BDP (1140x155px). 

Demonstração: 

 

“Ícone de favoritos” ou favicon = Permite inserir um ícone da logo do periódico na barra de 

endereço do navegador. Existem vários geradores de favicon gratuitos na internet, escolha 

um deles e gere um favicon com proporção de 16 x 16px, o formato deverá ser “.ico”. 
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No OJS clicar em “Escolher arquivo” > Fazer upload do arquivo do computador > Clicar em 

“Transferir” > 

 

Demonstração: 

 

 

5.4 Rodapé 

 

“Rodapé” = No rodapé pode ser inserido o ISSN, informações de contato, licença Creative 

Commons e outras informações sobre o periódico. Para inserir o ícone da licença: 

Posicionar o cursor onde deseja inserir a imagem > clicar em “Enviar imagem” > 
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Selecionar a imagem > Clicar no em “Inserir/Editar hyperlink” > 

 

Irá abrir uma pequena janela > No campo “URL do hyperlink”, inserir o endereço da 

descrição da licença > No campo “Alvo” selecionar “Abrir hyperlink em nova janela” (Assim 

leitores não precisam sair da revista para acessar a página da licença) > Deixar o campo 

Título em branco > Clicar em “Inserir” > 
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Demonstração: 

 

 

5.5 Barra de navegação 

 

“Barra de navegação” = Podem ser incluídos botões na barra de navegação junto a CAPA, 

SOBRE, etc. que aparece no topo da página. Clicar em “Incluir item” > 
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No campo “Rótulo” digitar um nome para o botão > Selecionar a opção “O rótulo é um texto 

literal [...]” > No campo URL inserir o endereço para onde o botão deverá direcionar > 

Selecionar a opção “A URL é absoluta [...]” > 
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Demonstração: 

 

 

5.6 Visual 

 

“Visual” = Permite definir a posição dos componentes no site. Selecionar cada componente 

e usar as setas para direita, esquerda, para baixo e para cima para posicionar o 

componente no local que deseja. A coluna “Barra esquerda” insere os componentes no 

lado esquerdo do site, a coluna “Não marcados” não mostra os componentes e a coluna 

“Barra direita” insere os componentes no lado direito do site. 
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“Ferramentas do usuário” = Acessar o sistema e editar o perfil. 

Demonstração: 

 

“Ferramentas de navegação” = Permite que o usuário faça pesquisa no conteúdo da 

revista por autor, título, resumo e outros campos. 

Demonstração: 

 

“Ferramentas específicas por papel” = Oferece informações específicas de acordo com o 

contexto do papel sendo executado, como contagem de submissões e links rápidos para 

editores, autores, etc. 
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Ajuda do sistema = link com ajuda do sistema. 

Demonstração: 

 

“Informações por público” = Oferece links para informações por público-alvo. Os textos 

podem ser editados na seção seguinte, “5.7 Informação”. 

Demonstração: 

 

“Alteração de idioma” = Fornece a caixa de seleção do idioma. A configuração do idioma 

principal e idiomas secundário para a interface do usuário, página de submissão e 

formulários é feita em “Editor gerente” > “Idiomas”. 
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Demonstração: 

 

“Tamanho da fonte” = Permite escolher o tamanho da fonte para o site. 

Demonstração: 
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“Notificações” = Fornece notificações sobre atividades realizadas no periódico. 

Demonstração: 

 

“Créditos de desenvolvimento” = Link para o desenvolvedor do OJS. 

Demonstração: 

 

“Canal de divulgação RSS” = A tecnologia RSS oferece dados, por exemplo, título, autores, 

resumo, data de publicação e/ou outros, e link para os manuscritos publicados. Usuários 

que usam programas leitores de RSS e habilitam o site do periódico recebem notificações 

em seus computadores, quando há atualizações na página. Diretórios de indexação 
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também usam a tecnologia RSS para orientar usuários a localizar conteúdos RSS por 

assunto. 

Demonstração: 

 

*Componentes para artigo: 

“Ferramentas para leitura” = Fornece funcionalidades relacionadas ao manuscrito 

publicado. As funcionalidades são determinadas em “Editor gerente” > Ferramentas para 

leitura” > “Opções de ferramenta de leitura”. 

Demonstração: 
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“Itens relacionados” = Permite que leitores façam pesquisa com os termos de pesquisa 

definidos pelo(s) autor(es) em base de dados, fóruns, web e outras fontes. 

Demonstração: 

 

“Nuvem de palavras-chave” = Oferece uma nuvem de tags contendo as palavras-chave do 

artigo para pesquisa dentro do próprio periódico. 

Demonstração: 
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“Biografia do autor” = Exibe a biografia dos (as) autores (as). 

Demonstração: 

 

 

5.7 Informação 

 

“Informação” = Permite editar os textos do “Informações por público” da barra de 

ferramenta lateral. 

 

5.8 Listas 

 

“Listas” = Preencher os campos “Itens por página” e “Links de paginação” com um número 

maior que cinquenta (50), pois quanto mais informações e configurações tiver o periódico 

mais itens e links por página ele precisará mostrar. 

Clicar em “Salvar e continuar” no fim da tela. 


