Universidade Federal do Pará
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
No período de 16 a 18/04, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) promoverá
um Treinamento para Editores Gerentes de Revistas Científicas da UFPA, visando capacitá-los
ao uso adequado do Sistema de Editoração de Revistas (SEER) e orientá-los sobre os aspectos
técnicos das publicações das revistas.
As inscrições estarão abertas até o dia 15/04/2019, no SIGRH (sigrh.ufpa.br), com vagas para
até dois membros do corpo editorial de cada revista científica. Discentes membros do corpo
editorial das revistas também podem se inscrever por meio do e-mail roriz.ufpa@gmail.com,
no qual devem informar o nome completo, CPF, matrícula, nome da revista e sua função.
TREINAMENTO PARA EDITORES GERENTES DE REVISTAS CIENTÍFICAS DA UFPA
Tipo da Atividade:

Curso

Carga Horária: 20 horas/aula
Público Alvo: Editores Gerentes de Revistas Científicas cadastradas no Portal de Revistas
Científicas da UFPA.
Objetivos:
Ao final do curso, os servidores deverão ser capazes de: • Assistir os grupos de
pesquisa consolidados, responsáveis pela publicação de revistas científicas de boa qualidade,
no processo de gestão editorial e suporte técnico para a publicação eletrônica das revistas; •
Garantir o armazenamento, sustentabilidade e segurança dos dados das revistas eletrônicas de
boa qualidade publicadas por grupos acadêmicos da UFPA; • Apoiar a inclusão das revistas em
repositórios, portais, diretórios e bases de dados importantes para as respectivas áreas de
conhecimento.
Conteúdos Programados:
• Introdução ao portal de revistas científicas da UFPA. •
Procedimentos para criação de uma revista. • Perfil dos usuários e suas funções •
Configuração inicial da revista. • Cadastro de usuários na revista. • Atribuindo papéis aos
usuários cadastrados na revista. • Início do processo de submissão de artigos. • Criando uma
Edição. • Submissão de um artigo pelo autor • Processo de Avaliação: Designando um editor
para artigo submetido pelo Autor. • Processo de Avaliação: Designando um ou mais
avaliadores a partir do editor designado. • Processo de Avaliação: Aceite das alterações
realizadas pelo avaliador. • Processo de Edição – Etapa 1: Designando (Realizando) etapa de
edição de texto. • Processo de Edição – Etapa 2: Designando (Realizando) etapa de edição de
layout. • Processo de Edição – Etapa 3: Designando (Realizando) etapa de leitura de prova. •
Publicando uma edição • Publicando uma edição utilizando submissão rápida. • O sistema DOI
• Espaço para dúvidas finais

Metodologia: O evento será ministrado a partir de aulas dialogadas e práticas, com uso de
slides, os quais serão disponibilizados para download no portal de Periódicos da UFPA após a
realização do evento. Realização de exercícios relacionados à criação de uma revista, com
teste individual em ambiente de aprendizagem que a Propesp disponibilizará. Também para
auxilio das aulas será aplicado leituras obrigatórias e complementares de material de apoio em
texto, objetivando a superação e transformação, na perspectiva de aperfeiçoamento das
técnicas e processos de trabalho na construção dos periódicos editoriais.

