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O tutorial

Este tutorial foi desenvolvido para capacitar Leitores de 
Prova de revistas científicas que utilizam ou venham a 
utilizar o SEER – Sistema Eletrônico de Editoração de 
Revistas, versão 2, como plataforma. 

Para melhor visualização dos papéis editoriais previstos 
no sistema, favor consultar o documento: “Apresentação 
Funções Editoriais SEER 2”, disponível na Seção do SEER 
no site do Ibict. 



Notificação 

Para cada submissão em fase de leitura de provas, o 
Leitor de Provas receberá uma notificação do autor 
informando que concluiu a primeira fase, e uma 
notificação do Editor, solicitando a leitura de provas. 

Ao receber a notificação, basta acessar o sistema 
com seu login e senha, previamente informados pelo 
Editor Gerente, como mostra o próximo slide.



O Leitor de Provas 
deve clicar na sua 
função para ter 
acesso à Página 
de Submissões 

Ativas.



Na página de submissões 
ativas, o Leitor de Provas 
pode conferir a ID, isto é, 
o número da submissão 

dentro do sistema; a data
de envio do artigo; a 

seção para qual o artigo 
foi submetido; o 

sobrenome dos autores e 
o título. 

A situação, indica em 
quase fase da leitura de 

provas encontra-se o 
documento. No caso deste 

exemplo, pós-autor.

Ao clicar no título o 
Leitor de Provas tem 

acesso aos  demais dados 
da submissão.



Para realizar a leitura dos 
documentos, o Leitor de 

provas pode clicar em ler 
prova, ao lado do 

documento em formato 
PDF e HTML ou fazer o 

download do documento 
em seu computador, 

clicando nos documentos 
renomeados com 

extensões HTM e PDF.

Sugere-se a leitura das 
Diretrizes para Leitura de 
Provas, elaboradas pelo 

Editor.

Os comentários podem 
ser enviados clicando no 

ícone ao lado de 
correções na leitura de 

prova.

Finalizado o trabalho, o 
Leitor de Provas deve 
informar o Editor de 

Layout e o Editor, clicando 
no ícone abaixo de 

“concluída”



Ao clicar no ícone da 
página anterior, o sistema 
abre automaticamente a 
tela de E-mail Padrão

informando a conclusão 
da tarefa.

É possível enviar um 
documento anexado com 

comentários.

Note que o texto padrão 
pode ser modificado.

Para enviar o pedido, o 
Leitor de Provas deve 

clicar em enviar.



Finalizado o trabalho, o 
sistema registra a data.
O Leitor de Provas pode 
sair do sistema, clicando 

em sair do sistema, 
assinalado acima.



Dúvidas? 
Contate a Equipe: seer@ibict.br
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