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O tutorial

Este tutorial apresenta a criação de edições, o 
agendamento do documento e a publicação da edição, 
tarefas de responsabilidade do Editor.

A criação de edições pode ser realizada a qualquer 
momento, mas preferencialmente antes do 
recebimento de submissões.

Outras informações a respeito da criação de edições 
constam no “Manual OJS/SEER em uma hora”, 
disponível na seção do SEER no site do Ibict.



O Editor deve 
preencher os 

campos 
assinalados com 

seu login e senha, 
clicando em 
“Acesso”, em 

seguida.



O Editor deve 
clicar na sua 

função para ter 
acesso à Página 
Inicial do Editor 



A página inicial do Editor 
exibe as submissões em 

diversas fases do processo 
editorial, como no caso 
deste exemplo: 1 artigo 

não designado,  2 artigos 
em fase de avaliação e 4

em fase de edição.

Ao Editor cabe também 
criar edições, publicar a 

revista e notificar usuários 
sobre o novo número 

publicado.

Este tutorial apresenta a 
criação de edições, como 
se verá no próximo slide.



Para criar uma nova 
edição, o Editor deve clicar 

em incluir edição.



Em Edição, o Editor deve 
escolher criar edição futura.

Os dados de identificação
(volume, número, ano) foram 

previamente configurados pelo 
Editor Gerente da revista, mas 

podem ser modificados,

Caso deseje, o Editor pode 
criar um título e uma 

descrição para esta edição.

A criação de assinaturas é
configurada previamente pelo 
editor gerente. O Editor pode, 
no entanto, escolher o modo 

de disponibilizar a revista: por 
assinatura, acesso livre ou 

acesso livre adiado, 
escolhendo uma data.



A inclusão de uma capa 
para esta edição é item 

opcional.

Verifique com seu Editor de 
Layout as dimensões mais 

apropriadas para uma 
figura de capa, transfira o 
arquivo e acrescente uma 

legenda, se for o caso.

Clique em salvar para 
salvar as alterações 

realizadas.



Após clicar em salvar, o 
sistema apresenta esta 

tela: a edição criada passa 
imediatamente a ser uma 

edição anterior.

Para visualizar  o sumário 
desta edição, o Editor deve 
clicar na  identificação da 

edição, conforme 
assinalado.



Os dados recém-criados da 
edição podem ser 

visualizados em dados da 
edição.

Note que não há nenhum 
item agendado para 

publicação.

É possível a criação de 
novas edições, clicando em 
incluir edição e repetindo 

os passos anteriores.

Neste momento, o Editor 
pode sair do sistema, ou 
agendar uma submissão 
aceita para ser publicada 

nesta edição, como mostra 
o slide a seguir.



Agendamento

Para agendar e 
posteriormente 
publicar cada 

submissão aceita, o 
Editor deve escolher 
entre as opções de 

agendamento
disponíveis ao término 
do trabalho de leitura 
de provas daquela 

submissão,
clicando em registro

após a escolha.

No próximo
slide é apresentada a 
página que o sistema 
exibe após a escolha



Note que um link para 
o sumário apareceu 

após a escolha.
O Editor deve clicar no 
link para ter uma pré-

visualização do 
sumário.



A pré-visualização do 
sumário apresenta as 

submissões já
agendadas para esta 

edição.
O Editor pode conferir 

o resumo, o 
documento em HTML 
e em PDF disponíveis.

Para ter acesso à
página de dados desta 
edição, o Editor deve 

voltar à página 
anterior e clicar em 

edições futuras, 
como mostra o 
próximo slide.



Ao clicar em edições 
futuras, o Editor 

poderá visualizar os 
dados das edições 

criadas anteriormente.



O Editor deve clicar no 
link com os dados da 

edição escolhida
para agendamento.



Nesta página, o Editor 
pode ordenar a 

aparição das seções, 
artigos, organizar a 
ordem dos artigos, 
redefinir o padrão de 

acesso (se por 
assinatura ou livre), 
digitar o intervalo de 

páginas para exibição 
no sumário e remover

o artigo.
O item “corrigido”

aponta que foram feitas 
alterações no sumário. 
Após realizar qualquer 
alteração, clique em 

salvar. 

Para publicar esta 
edição, basta clicar 

data da publicação.



Após o clique em data 
da publicação, o 
sistema exibe a 
mensagem de 
confirmação.

Se realmente deseja 
publicar esta edição,m 

clique em OK.



Note que não há mais o 
botão “Data de 
Publicação”.

Para consultar a 
edição publicada, 
clique em atual, no 

menu superior.



O sistema exibe a 
edição publicada.



Dúvidas? 
Contate a Equipe: seer@ibict.br
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