
Manual Plataforma SEER 

Sistema eletrônico de 
editoração de revistas 



Passo a passo para criação da sua 
revista científica 

1. Desenvolver o projeto com todas as informações sobre a 
revista, conforme modelo anexo. 

 
  Responsável pela revista (editor) e a equipe editorial 

(nomes e e-mails) 
 Apresentação do objetivo da revista, periodicidade e 

formatação: 
 
 Artigos, Ensaios, Relatos de experiência, Resenha, Textos 

literários, Resumos, etc. 
Quadros, tabelas, figuras. 
 Referências 

 
 

 



Passo a passo para criação da sua 
revista científica 

2. Encaminhar projeto para Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão – PROPEX e também para a Unidade 
Acadêmica da área da revista, acompanhado de um 
memorando de autorização para assinatura de ambas as 
partes. 
 

3. Após a aprovação, encaminhar para a Editora 
o projeto impresso e salvo em CD em formatos de PDF e 
Word. 
 

4. A Editora criará sua revista com as informações 
encaminhadas, dispondo um endereço eletrônico e e-mail 
para o recebimento dos artigos. 

 



Passo a passo para criação da sua 
revista científica 

5. A Editora desenvolverá a arte da capa, 
cabeçalho e rodapé, que passará pela aprovação 
do editor da revista.  
 

6. Os artigos submetidos devem ser encaminhados 
para avaliadores e revisados e editados pelo 
editor da revista. 
 

7. Após a formatação dos artigos com o padrão da 
revista, encaminhar os artigos para a editora em 
PDF, salvos em CD. 
 



Passo a passo para criação da sua 
revista científica 

8. Juntamente com os artigos, encaminhar para 
a editora os termos de autorização cada um 
dos autores, conforme publicação. Os artigos 
não serão publicados sem as devidas 
autorizações. 

 

9. A Editora publicará os artigos da edição. 

 

10.A Editora solicitará a ficha catalográfica. 

 

 



Passo a passo para criação da sua 
revista científica 

11.  A Editora fará a solicitação do International Standard 
Serial Number - ISSN e encaminhará o boleto ao 
responsável pela revista para o pagamento. Assim que 
receber o comprovante de pagamento, a Editora procede 
com o encaminhamento dos documentos para a 
finalização da solicitação do ISSN, junto ao Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT. 

 
11. Para ter maior visibilidade e acessibilidade, os periódicos 

podem utilizar sistemas indexadores, como Latindex e 
Scielo, por exemplo. Anexo manual de indexadores por 
área de conhecimento. 



Passo a passo para criação da sua 
revista científica 

 

13.Caso a revista queira obter o Digital Object 
Identifier – DOI, terá que preencher a 
solicitação e a Editora fará todo o 
procedimento. Lembrando que após a 
solicitação do registro não poderá haver 
alterações dos arquivos publicados. 

 



Dicas para obter uma boa avaliação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

• A periodicidade é um importante item. Se a revista for 
anual, por exemplo, as publicações devem ocorrer no 
início de cada ano, se for semestral, devem ocorrer no 
início de cada semestre; 

• A quantidade de artigos publicados; 
• Artigos de outras instituições; 
• Artigos internacionais; 
• Digital Object Identifier – DOI; 
• Indexadores; 
• Avaliadores externos;  
• Publicação de pareceristas ad hoc. 

 


