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Open Journal Systems 
software desenvolvido pela Universidade British 
Columbia http://pkp.sfu.ca/ojs/ 
 
Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER 
traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT 
 
- desenvolvido para construção e gestão de 

publicações periódicas eletrônicas. 
- auxilia no processo de gestão de conteúdos com 

foco nas atividades de editoração 
- gratuito 
 
Portal SEER - IBICT - http://seer.ibict.br/ 
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Administrador do sistema 

Servidor para hospedagem 

Design 

Cadastro da equipe editorial 

Customização e diretrizes da revista 

1º número (autores convidados) 

 

NO SEER 

INÍCIO 
Projeto da Revista 

Escolha do nome 

Capacitação equipe 

Após lançamento - Solicitação do ISSN 

 



 

 

Editada pelo Senac SC 

Lançada em 2011 

Revista Científica Eletrônica 

Versa sobre Gestão e Tecnologia 

Área Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

Semestral 

Acesso aberto 

Publica artigos e resenhas 

Português, inglês e espanhol 

 



FLUXO EDITORIAL 

NAVUS 



TELA  DE ABERTURA 



EDITOR 



- Exemplo de artigo disponível  
- Correção da ABNT ou APA e da língua portuguesa 
- Revisão do ABSTRACT ou tradução do resumo 
- Diagramação do trabalho  
- Formulário de avaliação para que os autores recebam 

as contribuições dos avaliadores 
- Participação em eventos da área e na ABEC 
- Network com pesquisadores da área 
- Brindes 
- Envio de certificado aos avaliadores 
- Aviso aos autores quando publicamos  a edição 
- Áudio em MP3 
- Gestão editorial por indicadores, referendados pelo 

documento de área e indexadores 
- Foco na qualidade do que publicamos e na indexação 
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- Rever periodicidade 

- Ampliar quadro de avaliadores 

- Busca de autores e avaliadores do exterior 

- Ampliação da equipe 

FUTURO 

RESULTADOS 
Qualis B3 na primeira avaliação (2011) 

Aumento no número de submissões 

Network com ANPAD, ABEC e UFSC 



OBRIGADO 
editornavus@sc.senac.br 

http://navus.sc.senac.br 
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