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Relata a experiência de implementação da Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal da Universidade 

Federal da Bahia/Escola de Medicina Veterinária no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, 

analisando as melhorias na legibilidade e acessibilidade do site da revista com a transição do formato HTML 

para a utilização do SEER. Foram examinadas todas as vantagens na adoção do sistema, tanto na sua 

usabilidade por parte dos usuários, autores, avaliadores e editores, quanto nas atividades editorias. Permitindo 

um processo de automação do gerenciamento e tramitação de todas as etapas de editoração em periódicos 

científicos eletrônicos, realizadas em versão on-line. 
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INTRODUÇÃO 
 

O periódico cientifico, ao longo de sua história, vem desempenhado contribuições 

fundamentais na comunicação científica. Como registro constitui o meio formal pelo qual a 

associação editor/avaliador controla a qualidade da revista e conseqüentemente a validação 

do trabalho do autor. A combinação dos mecanismos de controle de qualidade dá validade a 

ciência que, por sua vez, só adquire tal condição quando se torna pública, onde por meio da 

função de registro garantem prioridade de autoria (VALERIO, 1994). Como disseminador 

da informação, o periódico cientifico, além de despertar interesse e fomentar discussões 

sobre temas veiculados, fornece informações mais filtradas e com assuntos específicos de 

uma determinada área. 

Com os avanços tecnológicos ocorridos no século XX, e conseqüentemente com 

advento das tecnologias da informação, o periódico cientifico obtém um novo meio de 

divulgação, ou seja, o eletrônico, que com a popularização da Internet, passa a ser 

incorporado como um novo meio de acesso a informação. As constantes mudanças 

tecnológicas têm exigido dos periódicos eletrônicos melhorias em sua usabilidade e 
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legibilidade para atender a demanda de um público especializado e com necessidade de 

acesso a informação de uma forma rápida e precisa. 

A adoção de sistemas para o gerenciamento de periódicos eletrônicos surge como 

uma tentativa de organizar a informação disponibilizada na Internet e de gerenciamento das 

atividades editorias. A implantação de sistemas de divulgação científica segundo Lancaster 

(1995) facilita e estimula as possibilidades de pesquisa (TRENCH, apud MACEDO-

ROUET, 2003) e diminui as restrições de espaço e os custos de distribuição das revistas 

científicas. Em uma pesquisa de aceitação de periódicos eletrônicos verificou-se que os 

sistemas facilitaram a localização e o armazenamento da informação com mais recursos 

para o usuário final, ressaltando a sua importância na divulgação científica (DIAS, 2002). 

Rogers (2001) assinala que mais da metade do corpo docente e dos estudantes de 

pós-graduação que responderam ao questionário de seu levantamento, usam o periódico 

eletrônico e que a aceitação desse meio está crescendo, quase dois terços dos docentes e 

estudantes consideram importante que a biblioteca universitária substitua as assinaturas 

impressas pelas eletrônicas, considerando como vantagens maiores a disponibilidade e a 

facilidade de uso. 

A distribuição eletrônica vem como promessa de diminuir os custos com relação ao 

acesso à informação, pois grande parte dos periódicos eletrônicos já disponibilizam seu 

conteúdo de forma completa e gratuita na Internet, realidade essa, que é comum na ciência 

da informação, como em outras áreas. A adoção de periódicos eletrônicos diminui também 

os custos com a publicação em relação aos impressos. 

Costa et al. (2001) ressaltam que os estudos de publicações eletrônicas constituem 

uma questão obvia de relevância para discussão sobre as mudanças nos sistemas de 

comunicação cientifica. Mudanças tecnológicas de informação provocam mudanças no 

ambiente de pesquisa, além de manter os pesquisadores atualizados perante as inovações 

tecnológicas, servindo de subsidio para a criação e adoção de sistemas que venham a 

atender suas respectivas necessidades. 

 

 

 

 



A IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE 

REVISTAS – SEER. 

 

A Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal (RBSPA), fundada em 2001 e 

disponibilizada em http://www.rbspa.ufba.br , constitui uma publicação científica on-line 

da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, tem por objetivo 

proporcionar à comunidade cientifica publicações de alto nível disponibilizando integral e 

gratuitamente resultados de pesquisas relevantes nas áreas de saúde e produção animal, 

medicina veterinária preventiva e saúde pública, tecnologia e inspeção de produtos de 

origem animal, bioética, relações homem-animal-ambiente e áreas afins.  

A RBSPA representa um importante mecanismo de divulgação científica na sua 

área de abrangência e destaca-se como uma das principais publicações das regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte do país, caracterizando sua fundamental importância na 

divulgação do conhecimento científico gerado. Essa posição de destaque exige uma 

constante modernização e evolução do sistema gerencial, possibilitando a continua 

disponibilização de artigos nela publicados, onde a adequação da RBSPA ao SEER 

(Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas) tem como finalidade otimizar o processo 

editorial e proporcionar uma melhor legibilidade e usabilidade da revista. Nesse contexto 

constitui o principal objetivo dessa comunicação, que é a analise do processo de 

implementação de um gerenciamento eletrônico e das melhorias na adoção do SEER. 

O SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS 

Os constantes avanços tecnológicos têm impulsionado o desenvolvimento de novos 

modelos de divulgação científica para as revistas eletrônicas. Antenado nesse contexto o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) lança o Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER - http://www.ibict.br/secao.php?cat=SEER ), 

que foi traduzido e customizado pelo IBICT baseado no software desenvolvido pelo Public 

Knowledge Project (Open Journal Systems) da Universidade British Columbia 

(http://www.pkp.ubc.ca/ojs/). O SEER é um software desenvolvido para a construção e 

gerenciamento de todas as etapas de editoração de uma publicação periódica eletrônica. 



Implementação do SEER 
 

Implementação da Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal no Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, consistiu em profundas mudanças em seu 

processo editorial, em seus mecanismos de gerenciamento, disseminação, adoção de 

procedimentos de infra-estrutura e equipe pessoal para a implementação do sistema. 

 

Procedimentos: 

 

- Instalação dos requisitos básicos: servidor de aplicação com apache 1.3.29, 

MySQL 3.23.49, PHP 4.3.2 e phpmyadmin; 

- Instalação SEER (Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas), 

disponibilizado site do IBICT, 

- Migração de todo o conteúdo do site anterior da revista em formato HTML, 

com artigos disponibilizados em PDF/HTML, para o SEER (Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas). 

- Gerenciamento de todas as atividades editoriais on-line por meio do SEER e 

disponibilização do conteúdo da revista nos formatos impresso e digital. 

- Manutenção e atualização da configuração do sistema e inserção de novos 

números da revista. 

 

INFRA-ESTRUTURA 

• Espaço físico climatizado 

• Computador: Pentium IV 

• Impressora 

• Provedor UFBA com assistência técnica 

• Apoio institucional da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da 

Bahia. 

EQUIPE PESSOAL 
 

• Suporte Técnico da RBSPA 

• Corpo Editorial da RBSPA 

• Apoio técnico do CPD/UFBA 



RESULTADOS PARCIAIS 
 

A implementação do gerenciamento eletrônico, monitorada por um sistema 

especifico para essa atividade (Sistema Eletrônico de Editoração de Revista / SEER), 

modificou a adoção de medidas que visam, melhorias na legibilidade e usabilidade por 

parte de seus leitores, autores, avaliadores e do corpo editorial da revista, que tem por 

finalidade constituir um processo editorial mais dinâmico e de fácil acesso. Estabelecendo 

uma relação eficiente de custo-benefício tanto em termos operacionais da revista, bem 

como para publicação dos artigos por parte dos autores. 

Nos resultados apresentados será realizada uma comparação entre o formato 

anterior da RBSPA e o atual que utiliza o Sistema Eletrônico de Editoração de Revista - 

SEER, onde serão analisadas a sua legibilidade e usabilidade no gerenciamento de todas as 

etapas de editoração em periódicos eletrônicos. 

 

 

           Figura 1 - Layout da RBSPA em HTML 

 

 

 

 

 

 



 

                    Figura 2 - Layout da RBSPA com a utilização do SEER  

 

A figura 1 representa o modelo anterior da revista, onde a ausência de um sistema 

de gerenciamento ocasionou falta de linearidade na disposição das informações, onde sua 

interface acaba dificultando a pesquisa do usuário e prejudicando a legibilidade da revista. 

A figura 2 é demonstrada a utilização do SEER, apresenta um modelo de layout a ser 

utilizado em periódicos eletrônicos. As informações necessárias para a navegação da revista 

estão organizadas de maneira prática e eficiente permitindo uma melhor legibilidade por 

parte de seus usuários, além de permitir que o administrador possa alterar o formato, a 

disposição dos menus, fontes, cores, além da retirada e inserção de novos campos de acordo 

com suas necessidades. 

O SEER permite que o administrador da revista configure seu layout através do 

sistema de administração interna, onde as alterações são realizadas automaticamente. Com 

o estabelecimento dos padrões de formatação e configuração do sistema que utiliza o PHP e 

MySQL, os padrões são criados e alterados automaticamente pelo “CSS” que altera todo o 

conteúdo do site a partir de uma formatação pré-definida pelo administrador. O que acarreta 

uma otimização do trabalho e padroniza todo o conteúdo da revista. 

 

 



A legibilidade das revistas eletrônicas no Brasil ainda é um dos entraves na busca de 

informação, para (COSTA et al. 2001) o caos encontrado na disponibilização das 

informações na Internet é um reflexo da falta de especialização. O que leva as revistas a 

disponibilizarem seu conteúdo de forma complicada e confusa para seus usuários. 

 

                 Figura 3 - Busca no formato anterior da Revista (HTML) 

A Figura 3 apresenta a disposição da informação para os usuários do modelo 

anterior da revista, no qual não é disponibilizado nenhum sistema de busca. Os artigos são 

dispostos em inúmeros menus, ligados por uma serie de links que dão acesso ao autor, titulo 

e volume dos artigos o que leva o usuário a percorrer um verdadeiro “labirinto” até chegar 

na informação que necessita. Ocasionando barreiras na recuperação da informação, que em 

muitos casos prejudicam a realização eficiente da pesquisa. 

A recuperação da informação na Internet ainda é um grande problema onde as 

informações estão dispostas de forma desordenada. E mesmo com uma ampla gama de 

recursos disponíveis – para manipulação de metadados e de construção inteligente de sites, 

grande parcela dos periódicos eletrônicos ainda não os utilizam. O que evidencia que ainda 

há uma necessidade de desenvolvimento tecnológico no Brasil e de treinamento para a 

utilização dos já existentes e principalmente dos internacionais. 

 



 

                 Figura 4- Busca com a utilização do SEER 

Na Figura 4 pode-se observar o sistema de busca do SEER, onde o usuário dispõe 

de um sistema de busca, através do qual pode recuperar as informações por autor, titulo, 

assunto, resumo, índice de autor, texto completo e termos do índice. Na busca avançada 

demonstrada na figura 5, permite-se refinar ainda mais a busca, que pode ser feita por 

período, tipologias disponíveis ou por categorias e termos que vão variar de acordo com o 

conteúdo disponibilizado pela revista.  

 

                  Figura 5- A busca avançada no SEER 



Os sistemas de busca permitem uma melhor acessibilidade aos usuários, onde as 

informações podem ser recuperadas de maneira mais rápida e eficiente, evitando as 

dificuldades comumente encontradas na disponibilização da informação na Internet. 

Ressaltando as melhorias dos recursos disponíveis para busca no SEER em relação ao 

modelo anterior (HTML) que não possui um sistema para recuperação da informação. 

 

       Figura 6 - Página do Usuário (SEER) 

 

A Figura 6 visualizasse a pagina dos usuários cadastrados no sistema, nesta, 

disponibiliza-se uma pagina pessoal para cada um, seja ele autor, avaliador ou leitor; os 

autores podem submeter artigos, de uma forma simples e online, além de poder 

acompanhar a tramitação de seus artigos; os avaliadores designados também podem 

avaliar os artigos que a eles foram submetidos e acompanhar todo o processo de tramitação 

através do sistema; os leitores podem optar pela opção de receber as novidades da revista. 

Os usuários são notificados via e-mail pelo próprio sistema, informando novidades e 

lançamento de novas publicações, além de informar situação dos artigos, onde terão a 

opção de redigir comentários que acharem necessários. O que otimiza consideravelmente o 

tempo e o custo do processo editorial. 



Na Figura 7 é demonstra a parte interna do sistema de administração, que também é 

disponibilizado de forma prática, eficiente e on-line, onde é configurado todo o processo de 

gerenciamento de uma revista eletrônica, através de menus específicos para cada etapa 

assim temos: processo editorial - designar editores, avaliadores e aceitar ou rejeitar 

submissões; edição de texto, ler prova e organizar o layout de submissões; visualizar 

arquivo de submissões, agendar submissões editadas para publicação; organizar o sumário 

para edições futuras; publicar edição; visualizar e editar edições passadas, gerência da 

revista, pessoal; gerência da revista - instalar, configurar, atualizar e modificar opções da 

revista; criar e manter as seções da revista; editar os e-mails padrão utilizados na gerência 

do sistema; visualizar as estatísticas de avaliação e publicação da revista; pessoal -

identificar editores, suas informações para contato e designá-los a seções; identificar 

editores/avaliadores e suas informações para contato; identificar pares avaliadores e suas 

informações para contato; visualizar e contatar autores, usuários e eleitores cadastrados na 

revista. 

 

               Figura 7 - Administração da Revista (SEER) 



Na administração do sistema, os editores podem controlar e gerencia as seções e a 

estrutura da revista, o processo editorial, alterar e publicar cada edição automaticamente, 

além de permitir que os editores possam acompanhar a submissão dos artigos com registros 

de todas as etapas do processo, bem como a opção de envio de e-mails para os usuários que 

podem ser editados e emitidos para os usuários diretamente do sistema (Open Journal 

Systems). 

 

          Figura 8 - Tramitação dos artigos (SEER) 

No item processo editorial da revista, que pode ser visto na figura 8 a cima. 

Gerencia todo o processo de tramitação dos artigos desde sua inserção pelo autor, a seleção 

do avaliador pelo editor, o processo de avaliação e formatação até a etapa final de 

publicação, ou seja, todo o processo editorial monitorado por um sistema especifico em 

editoração de revistas eletrônica – SEER. Esse gerenciamento otimiza as atividades e 

diminui os custos com envio das provas, já que todo o processo pode ser realizado on-line, 

(VALERIO, 1994) ressalta como critica aos periódicos científicos, que por serem 



reconhecidos como principal veiculo de disseminação do conhecimento não deveriam 

permitir um período tão longo para a sua publicação. 

Aspectos analisados Versão anterior ( HTML) Atual (SEER) 

Legibilidade Falta de linearidade e 

padronização na disposição 

das informações. 

Linearidade e padronização 

do Layout de todo o conteúdo 

da revista .  

 

 

Usabilidade 

 

- Menus de acesso e sumários 

desordenados. 

- Não possui sistemas de 

busca. 

- Menus de acesso e 

sumários ordenados. 

- Sistema de busca 

avançado. 

- Pagina de acesso pessoal 

para cada usuário, 

permitindo a submissão e 

o acompanhamento da 

tramitação dos artigos. 

 

Gerenciamento da 

Revista 

 

- Não existe um sistema. 

- Processo de automação do 

gerenciamento e tramitação de 

todas as etapas de editoração 

em periódicos científicos. 

 

Quadro 1 - comparativo do formato anterior da RBSPA para o atual (SEER) 

No quadro 1 são apresentadas as vantagens da implementação da Revista Brasileira 

de Saúde e Produção Animal da Universidade Federal da Bahia/Escola de Medicina 

Veterinária no Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, realizando um 

paralelo da antiga RBSPA (HTML) com a atual, onde os benéficos do SEER nos aspectos 

analisados são altamente relevantes para a revista, possibilitando melhorias tanto na sua 

legibilidade e usabilidade por parte dos usuários, autores, avaliadores e editores, quanto nas 

atividades editorias. Permitindo um processo de automação do gerenciamento e tramitação 



de todas as etapas de editoração em periódicos científicos eletrônicos, realizadas em versão 

on-line de forma rápida e eficiente.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

A implementação da Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal da 

Universidade Federal da Bahia/Escola de Medicina Veterinária no Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas – SEER tem como finalidade a adoção de medidas que visem a 

legibilidade e usabilidade por parte de seus leitores, autores, avaliadores e do corpo 

editorial da revista, onde a mesma esta passando por um processo de implementação de 

gerenciamento eletrônico, monitorado por um sistema especifico para essa atividade 

(SEER), para consolidar um processo editorial mais dinâmico e de fácil acesso.  

A avaliação da eficiência do SEER com base na experiência da RBSPA tem o 

intuito de proporcionar a comunidade cientifica agilidade e ampla divulgação de seus 

artigos em periódicos eletrônicos, ampliando a difusão do conhecimento. A eficiência da 

relação custo-benefício tanto na operacionalidade da revista quanto para publicação dos 

artigos por parte dos autores, na divulgação de seus artigos com a maior agilidade possível 

e ao menor custo, que além de otimizar o processo editorial, poderá servir de base para 

outras revistas que queiram adotar um sistema de gerenciamento eletrônico. 
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