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Rio Claro, 28 de agosto de 2015. 

 

 

 

À 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais Campus de Bambuí  

Att. Sra. Sheila Isabel do Carmo Pinto 

Bambuí, MG 

 

Prezada Senhora 

Em atenção ao solicitado por Vossa Senhoria, formalizamos nesta oportunidade nossa 

proposta comercial para realização de capacitação profissional através do curso 

semipresencial “OJS/SEER: Oficina modular na web para editoração eletrônica de 

publicações periódicas”, para servidores desse Instituto. 

 

 

DOCENTE 

Profa. Msc. Suely de Brito Clemente Soares 

Mestre em Educação, Ciência e Tecnologia pela Faculdade de Educação da UNICAMP; 

especialização em Administração de Bibliotecas Universitárias pela UnB; graduada em 

Biblioteconomia pela PUCCAMP; profa. das disciplinas Cultura Digital e Bibliotecas Digitais no 

MBA Gestão de Unidades de Informação da UNICEP, São Carlos, SP; palestrante e profa. de 

EaD desde 2000; docente em cursos presenciais e a distância nos temas de sua 

especialidade; bibliotecária aposentada da UNESP, campus de Rio Claro, SP; atuação na 

área de Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia, atuando principalmente 

nos temas: capacitação profissional de bibliotecários, comunidades virtuais de 

aprendizagem colaborativa, EaD, bibliotecas digitais, publicação de periódicos eletrônicos 

em OJS/SEER, de eventos em OCS/SOAC, arquivos abertos, tecnologias de informação e 

comunicação, bases de dados on-line, informatização dos serviços bibliotecários, 

normalização documentária, revisão de originais, redação acadêmica para a web 2.0 e 

redes sociais. Currículo Lattes 

 

APRESENTAÇÃO 

O OJS (Open Journal System) é um sistema canadense para editoração eletrônica de 

publicações periódicas, especialmente as arbitradas (revisão cega por pares/blind peer 

review) e indexadas. Foi traduzido para o português, pelo IBICT, como SEER (Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas). OJS/SEER é um sistema que gerencia o fluxo editorial 

desde a submissão do original pelo próprio autor, todo o processo de revisão pelos 

avaliadores, editores e autores até a publicação do fascículo na web. É um software livre, 

de código fonte aberto, que está sendo adotado por mais de 10.000 periódicos no mundo, 

segundo o PKP, e o Brasil é o maior país/usuário. OJS/SEER é um sistema que contribui para a 

socialização da filosofia de acesso aberto à informação científica (OAI, OA). Ajuda na 

visibilidade e sustentabilidade da produção científica e contribui na formação de um novo 

perfil de editor científico baseado nas publicações de acesso aberto. Valoriza a figura dos 

profissionais da informação, especialmente bibliotecários, no processo da comunicação 

científica. 

 

OBJETIVOS 

 Capacitar os profissionais a atuarem com eficácia, em qualquer um dos papéis de 

configuração e gestão do fluxo editorial, até à publicação do(s) periódico(s) na versão 

2.4.6, a mais recente estável do OJS/SEER, bem como em versões posteriores 

 Capacitar, tirar dúvidas e dar suporte para que publiquem, durante o período da oficina, 

periódicos eletrônicos em OJS/SEER 

mailto:content@contentmind.com.br
http://www.contentmind.com.br/
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 Capacitar interessados a atuarem com eficácia, em qualquer um dos papéis do fluxo 

editorial, da submissão até a publicação de artigos e outros documentos em OJS/SEER 

 Capacitar profissionais da informação na orientação aos autores, na revisão dos originais 

e outras funções de suporte aos editores 

 

DATA/CARGA HORÁRIA E LOCAL 

O curso será ministrado em data a ser definida entre as partes. Terá carga horária total de 

30hs, oferecidas em 12hs presenciais, em 2 dias consecutivos, complementadas por 18hs on-

line para acesso ao material instrucional em Moodle, tira-dúvidas e impressão dos certificados, por 

um período de 30 dias corridos após o encontro presencial. O encontro presencial será 

ministrado no Campus de Bambuí, MG. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Periódicos eletrônicos de acesso aberto: conceitos fundamentais, Apresentação do 

Moodle (ambiente EaD) e do OJS/SEER 

1.1 Acesso aberto à informação científica 

1.2 Apresentação do OJS/SEER 

1.3 Funções editoriais no sistema OJS/SEER 

2 Editor gerente e a configuração do Periódico 

2.1 Editor-gerente: configurações e ferramentas 

2.1.1 Problemas & Soluções  

2.2 Editor-gerente: usuários e papéis 

2.2.1 Problemas & Soluções 

3 Editor(es) e o fluxo editorial dos originais: da submissão à publicação 

3.1 Editor: submissões e edições 

3.1.1 Problemas & Soluções 

3.2 Fluxo da Submissão 

3.2.1 Problemas & Soluções 

3.3 Fluxo da Avaliação 

3.3.1 Problemas & Soluções 

3.4 Fluxo da Edição 

3.4.1 Problemas & Soluções 

3.5 Fluxo da Publicação 

3.5.1 Problemas & Soluções 

4 Autor(es) e a redação dos originais 

4.1 Redação para impressão versus redação para a web 2.0 

4.2 Periódicos 2.0 

5 Avaliador(es): critérios para avaliação e normas editoriais 

5.1 Critérios de avaliação: como formatar seu formulário 

5.2 Normas editoriais para periódicos em OJS/SEER 

6 Diretórios e Indexadores 

6.1 Resumo dos conceitos fundamentais. Sugestões de diretórios e indexadores 

6.1.1 Problemas & Soluções 

7  Sistemas de avaliação de Periódicos: Qualis, Fator de Impacto (JCR), Scimago, Índice-h e 

outros 

7.1 Resumo dos conceitos fundamentais 

7.2 Análise comparativa de periódicos brasileiros bem sucedidos 

8 Implementação do DOI 

8.1 DOI: primeiros passos 

8.1.1 Problemas & Soluções 

8.2 Metodologia para implementação 

8.2.1 Problemas & Soluções 

8.3 Exportação dos metadados 

8.3.1 Problemas & Soluções 

9 Revisão da normalização de originais 

mailto:content@contentmind.com.br
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9.1 Importância da revisão. O bibliotecário como revisor. Dicas 

9.1.1 Problemas & Soluções 

10 Atualizações de versões do OJS/SEER 

10.1 Políticas, competências e importância da(s) atualização(ões) 

 

METODOLOGIA 

Oficina semipresencial voltada à prática contextualizada à realidade de cada participante. 

O participante poderá utilizar uma revista de testes da Content Mind, onde poderá praticar 

todo o processo de aprendizagem do OJS/SEER, versão 2.4.6. Oficina com aula presencial 

expositiva e interativa, complementada com sessões de tira dúvidas via webconferências a 

serem agendadas previamente. A modalidade semipresencial tem o diferencial de permitir 

que o aluno tenha um acompanhamento efetivo durante um período maior, permitindo que 

dúvidas do dia-a-dia, que normalmente surgem após um curso presencial, sejam dirimidas 

completamente.  O sistema utilizado para vídeo aulas e webconferências de tira dúvidas é 

o hangout. Este sistema permite interação em vídeo, áudio e texto, com compartilhamento 

de tela. Todas as aulas são gravadas e ficam disponíveis para serem assistidas 

posteriormente. O material instrucional inclui, portanto, textos, exercícios, leituras 

complementares e webconferências de tira dúvidas. O ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA) utilizado para complementar encontro presencial é o Moodle. Todos os materiais 

instrucionais, incluindo os vídeos, poderão ser baixados para uso posterior. 

 

PÚBLICO ALVO 

Editores, membros das equipes editoriais, técnicos de informática e bibliotecários. 

 

CERTIFICAÇÃO 

O Certificado de participação no curso fica disponível no Moodle para ser impresso pelo 

aluno após a avaliação do curso. Constam do certificado a modalidade de curso 

presencial, carga horária, docente (s) conteúdo programático e data. Consta do 

certificado um código de certificação digital para validação no rodapé do site da Content 

Mind. No campo validação, no rodapé do site, copie/cole este código e confira como 

funciona > VPSOmw6oKE 

 

INSCRIÇÕES 

O Instituto deverá inscrever os participantes preenchendo formulário de inscrição como PJ, 

indicando no campo comentários deste formulário a forma de pagamento: (nota de 

empenho, ordem de pagamento, depósito bancário etc.). 

 

PRÉ-REQUISITO 

O local a ser oferecido para a realização do curso presencial deverá ser adequado com 

infraestrutura de som, climatização, projeção e conexão banda larga estável. 

Preferencialmente cada participante deverá estar em um computador. 

 

CLIENTES JÁ ATENDIDOS 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA / Serviço de Informação Científica 

e Tecnológica – SCT; Instituto Presbiteriano Mackenzie; Universidade Federal Sul de Minas – 

UFSM; Universidade Estadual "Júlio de Mesquita Filho" – UNESP/Reitoria e Campus de Marília e 

Franca/SP; Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT; Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul – EdiPUC/RS – Divisão de Periódicos; Universidade Federal de 

Juiz de Fora – UFJF/MG; Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional – 

FUNDENOR; Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional – SBMAC; 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG/Campus 

Formiga; Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde – FEPPS; Faculdade de 

Direito do Sul de Minas; Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Universidade Federal 

de Ouro Preto/Campus Universitário Morro do Cruzeiro; Universidade do Estado do 

Amazonas – UEA; Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO; entre outros. 

mailto:content@contentmind.com.br
http://www.contentmind.com.br/
http://contentmind2.emnuvens.com.br/
http://www.contentmind.com.br/cursos/enrol/index.php?id=63
http://www.contentmind.com.br/
http://www.contentmind.com.br/
http://www.contentmind.com.br/cursos/ojsseer-oficina-modular-na-web-para-editoracao-eletronica-de-publicacoes-periodicas/
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INVESTIMENTO 

O valor total da presente proposta é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para até 20 

participantes.  

Nota: As despesas com hospedagem, alimentação e transporte do docente, impostos e 

taxas, estão inclusas no valor total da proposta. 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

Em até 30 dias corridos após a realização do curso presencial, mediante o envio de nota de 

empenho, autorização de fornecimento ou ordem de serviço emitido pela Instituição, 

através de depósito bancário – Banco do Brasil (001) – Agência: 3552-1 – Conta: 25402-9, 

com a emissão da NFS-e, em nome da CONTENT MIND CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 

ME. A empresa é optante pelo Simples Nacional, inscrita no CNPJ-MF n. 13.389.795/0001-13, 

Inscrição Municipal n. 60365. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA E PRAZO DE ENTREGA 

Esta proposta tem validade por 60 dias corridos contados a partir da data de sua 

elaboração. E prazo de entrega ou execução será a data da realização do curso 

presencial. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Suely de Brito Clemente Soares 

Sócia Administradora 

Mestre em Educação, Ciência e Tecnologia pela FE-UNICAMP 

Profa. de EaD, Consultora em OJS/SEER, Palestrante 

Skype: suelybcs 
 

 
 

mailto:content@contentmind.com.br
http://www.contentmind.com.br/

