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Portal do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas

Este site está desativado.

Para inscrições no curso sobre OJS/SEER a distância acesse

o endereço http://tinyurl.com/seeribict

e preencha o seu cadastro.

AVISO
O cadastro no Diretório de Revistas do SEER
encontra-se novamente disponível para atualizações e registro de novos títulos.

O Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) é um software desenvolvido para a construção e gestão de uma
publicação periódica eletrônica. Esta ferramenta contempla ações essenciais à automação das atividades de editoração de
periódicos científicos. Recomendado pela CAPES, o processo editorial no SEER permite uma melhoria na avaliação da
qualidade dos periódicos e uma maior rapidez no fluxo das informações. A aceitação do SEER pela comunidade brasileira
de editores científicos vem do desempenho do sistema e de sua fácil adaptação aos processos de editoração em uso.
Também o SEER permite que a disseminação, divulgação e preservação dos conteúdos das revistas brasileiras
apresentem uma melhoria na adoção dos padrões editoriais internacionais para periódicos on-line 100% eletrônicos.
O Sistema de Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) é resultado da prospecção tecnológica realizada pelo IBICT para
identificar aplicativos que possibilitassem o tratamento e a disseminação da produção científica brasileira na Web. O
sistema SEER surgiu, assim, em 2003, a partir da customização do Open Journal Systems (OJS), software de
gerenciamento e publicação de revistas eletrônicas desenvolvido pelo Public Knowledge Project (PKP), da University of
British Columbia. Trata-se de uma inovadora iniciativa do IBICT que, imediatamente após a tradução do software OJS para
o português, publicou na Web o primeiro periódico brasileiro utilizando essa tecnologia, a revista Ciência da Informação.
A partir de então, o IBICT iniciou o processo e distribuição do SEER a editores brasileiros interessados em publicar
revistas científicas de acesso livre na Web e a promover a capacitação técnica no uso dessa ferramenta, em treinamentos
sistemáticos realizados a partir de novembro de 2004 em várias regiões do País.
O IBICT, no âmbito da missão de repasse de tecnologia, abre chamada para o próximo treinamento do SEER à distância,
SEERad. O treinamento tem duração de 10 dias úteis (do dia 02 de abril ao dia 12/04/2013). São 10 módulos (um módulo
por dia, mais ou menos, uma hora por módulo) e serão oferecidas 20 vagas. A participação dos inscritos será avaliada já
a partir do terceiro módulo.
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As inscrições estão abertas desde dia 11/03/2013, por meio de formulário on-line, disponível em http://tinyurl.com/seeribict
. Mais informações podem ser obtidas na seção treinamentos. A política para esse serviço pode ser lida Aqui.

EM BREVE: estarão disponíveis as palestras e as relatorías do II EUSEER celebrado em Brasília DF nos dias 13, 14 e 15
de junho de 2012. Mais informações Aqui.
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