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Introdução: O Open Journal System (OJS), conhecido no Brasil por Sistema Eletrônico para 
Editoração de Revistas (SEER), é um software que permite a criação de revistas ou de 
portais de revistas. Para Baptista et al. (2007) é a principal ferramenta para a criação de 
revistas de acesso aberto. Nesse sentido, oferta as facilidades relativas à editoração de 
revistas científicas. Entretanto, recursos relativos ao gerenciamento da revista, como parte 
das tarefas do editor, ainda carecem de aprimoramento. Entre estes, identifica-se que os 
relatórios do sistema SEER/OJS requerem atuações externas, com exportação de arquivos 
de texto, para serem importados em outros softwares de forma a fazer a análise de modo 
mais eficiente. Com isso, permite maior flexibilidade nas análises, entretanto dificulta 
acesso a este tipo de informação, pois requer competência na operação com tabelas de 
dados e planilhas na geração de gráficos. Das opções de relatórios ofertados pelo SEER/
OJS, acessíveis pela interface do sistema, tem-se apenas as totalizações anuais (Figura 1). 
Pode-se selecionar as variáveis para detalhamento, entretanto não contemplam aspectos 
históricos ou a parametrização de um período de tempo. 

Figura 1— Exemplo de relatório do OJS. 
 
Neste contexto, identificou-se a necessidade de prover o sistema de um plugin que 
implemente relatórios gerenciais, apresentando informações sobre o estado do processo 
editorial com formato de melhor entendimento. Assim, o objetivo do presente trabalho é 
apresentar um plug-in de relatório que detalha informações por período de tempo, 
apresentando-as de forma gráfica e totalmente operado pela interface web do SEER/OJS. 
 
Metodologia: Todos os desenvolvimentos de facilidades informatizadas nascem da 
necessidade do usuário, em um ciclo de levantamento de requisitos, desenvolvimento, 
testes, validação, uso e aprimoramento, retornando ao levantamento de requisitos. Por esse 
motivo, os softwares nunca estão totalmente terminados, sendo lançadas novas versões de 
tempos em tempos. Nesse ciclo, para levantamento de requisitos foi feita entrevista com a 
editora gerente da revista Ciência da Informação, primeira revista brasileira a ser 
implementada com o SEER/OJS, a qual expôs expectativas sobre o que deveria ser 
apresentado em um relatório. Entre os itens enumerados estão a quantidade de artigos 
submetidos e aceitos, os artigos mais acessados e os termos em destaque referentes aos 
artigos publicados no período selecionado para o relatório. Com base no levantamento de 
requisitos, optou-se pela implementação de um relatório que apresente as informações na 
interface web do sistema, sem necessidade de download e importação em aplicativos de 
terceiros para posterior análise. Neste desenvolvimento, o relatório está acessível apenas ao 
editor gerente da revista. 
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O plugin foi desenvolvido para o SEER/OJS versão atual 2.4.2, seguindo sua especificação 
para desenvolvimento do software de forma a facilitar a sua distribuição e ativação em 
outras instalações SEER/OJS. Seguiram-se todas as etapas como o desenho do layout, 
prototipação (desenvolvimento inicial), testes com cópia da base para ter massa de testes e 
avaliação. 
 
Resultados e Discussão: Seguindo os padrões do SEER/OJS, após o plugin ser instalado e 
ativado, a facilidade fica integrada na seção de ‘Estatísticas & Relatórios’1, na página de 
usuário do editor gerente da revista. Com isso torna-se uma opção de relatórios disponíveis 
para o editor. Este relatório (Figura 2) é apresentado em forma gráfica, que facilita a 
visualização e interpretação das informações. Nele pode-se especificar o período de tempo 
que delimitará os dados apresentados. Assim, apresenta-se o quantitativo de artigos 
submetidos, aprovados e publicados, de forma agrupada mês a mês dentro do período de 
tempo determinado. Podem ocorrer diferenças entre as quantidades de artigos submetidos, 
aprovados e publicados, visto que a aprovação e publicação podem ocorrer fora do período 
determinado. 

Figura 2—Relatório com o sumário das atividades de submissão, aprovação e publicação. 
 
Outro requisito levantado e implementado refere-se ao ranqueamento dos artigos. Para 
atende-lo apresentou-se uma lista que ordena os artigos mais acessados de forma 
quantitativa (Figura 3). Esse ranqueamento visa apenas a apresentar os artigos mais 
acessados, sem um tratamento estatístico, de forma a ofertar aos pesquisadores, dados que 
permitam análises mais profundas. 

Figura 3—Lista ranqueada dos artigos mais acessados. 
 
Há também um relatório que apresenta os termos em destaque presentes nos artigos, 
apresentado na Figura 4. Os termos em destaque são obtidos a partir dos títulos dos 
trabalhos e das palavras-chave utilizadas na sua indexação. No formato de nuvem de tag, 
este relatório destaca os termos mais frequentes, com o propósito de visualizar de forma 
fácil os temas mais publicados. 

1O plugin pode ser baixado em http://seer.ibict.br/ na seção Downloads/Plugins.  
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Figura 4—Mapa dos Termos em destaque. 
 
Uma decisão tomada para a implementação do relatório foi em relação ao tratamento dado 
aos limites de início e fim do período dos dados apresentados. Questionou-se se estes 
comporiam o que denominamos um intervalo aberto ou um intervalo fechado para a 
inclusão de determinados artigos. Por exemplo, ao definir um período, a contagem de 
artigos aceitos ou publicados neste período deveria incluir artigos submetidos apenas neste 
período (intervalo fechado), ou então artigos submetidos em qualquer período (intervalo 
aberto). Optou-se pela implementação de um relatório baseado em intervalo aberto. 
 
Conclusão: O desenvolvimento colaborativo é o cerne dos softwares livres de código 
aberto como o SEER/OJS. Com isso, não apenas mantêm o software atualizado, mas 
fortalece tanto a comunidade usuária, quanto a comunidade mantenedora. Essa ação 
promove a continuidade do software e é mantida por comunidade desenvolvedora, sem 
vínculos e totalmente voluntária. Nesse contexto, o desenvolvimento deste plugin contribui 
com o Public Knowledge Project (PKP), na missão de acrescentar novas facilidades aos 
usuários e com a comunidade usuária com uma nova opção de ferramenta. O plugin está 
disponível para versão 2.4.2, visto que a versão 3 ainda não tem previsão de distribuição. 
Por fim, todo estudo nasce com o objetivo de resolver um problema. Apresentar relatórios 
com dados brutos, de forma a ofertar elementos para aprimorar os processos associados à 
avaliação e publicação de trabalhos científicos. 
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