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Resumo:  

Devido à importância dos periódicos científicos na divulgação e veiculação do conhecimento, 

nas discussões de temas científicos e na disseminação de resultados de pesquisas, houve um 

aumento na necessidade de oferta deste tipo de publicação para a comunidade. Com a 

finalidade de facilitar o acesso e padronizar as publicações científicas, o Centro Canadense de 

Estudos em Publicações da Universidade Simon Fraser desenvolveu, em parceria com outras 

universidades, o Open Journal System (OJS), conhecido no Brasil como o Sistema Eletrônico 

de Editoração de Revistas (SEER). De acordo com o Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), o OJS é uma solução de código livre para gerenciar e publicar 

periódicos científicos na internet, contribuindo na redução do tempo e da energia despendidos 

às tarefas administrativas e de secretaria associadas à produção da revista. Em suma, supõe-

se que a implantação desse sistema proporciona um considerável aumento na visibilidade e na 

qualidade do periódico científico. Argumenta-se que quanto maior a visibilidade, maior a 

quantidade de citações que um periódico recebe, determinando assim a relevância deste 

periódico diante da comunidade acadêmica, ou seja, sua qualidade dentro de determinada área 



de estudo. Contudo é possível questionar se a implantação desse sistema eletrônico traz, de 

fato, aumento na qualidade das publicações científicas. Para auxiliar na compreensão deste 

questionamento, o trabalho realizado procurou encontrar respostas dentro da abordagem da 

cientometria que, por sua vez, tem duas aplicações principais i) a avaliação da produção 

científica para a distribuição de verbas para pesquisa e ii) o desenvolvimento de critérios de 

avaliação para orientar os leitores na seleção da melhor publicação científica de cada área. 

Durante o período de um ano, a autora coletou dados e participou ativamente das atividades 

gerenciais de uma revista em processo de transição do modelo impresso para o modelo 

eletrônico. Diante da realidade analisada, foi possível constatar que ainda existem dificuldades 

no acesso a informações sobre o OJS no Brasil, acarretando em um baixo número de revistas 

brasileiras indexadas em bases de dados nacionais e internacionais. Foram identificadas 

vantagens e desvantagens, medidas de acordo com a necessidade da revista em questão 

como, por exemplo, a agilidade na troca de informações e na tomada de decisões, a facilidade 

na gestão do periódico, a dificuldade em compreender a configuração do sistema, a falta de 

pessoas qualificadas para trabalhar com o modelo eletrônico e também o fato de que os cursos 

sobre o OJS são oferecidos esporadicamente pelo IBICT e possuem poucas vagas aos 

interessados. Sendo assim, o trabalho procura salientar a importância do OJS, mas também 

questiona se sua implantação garante o aumento na qualidade dos periódicos científicos. 

  

 

 

 

 

 

  

 


