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RESUMO
O Brasil é um grande usuário da ferramenta livre Open Journal System (OJS) para
criação de periódicos científicos. Entretanto, essa tecnologia não está totalmente
absorvida por parte dos usuários, muito provavelmente, pela dinamicidade da
informática. Assim, levanta-se os problemas enfrentados pelos usuários do OJS no
Brasil, verificando quais as dificuldades enfrentadas pelos profissionais que utilizam a
ferramenta nos processos editoriais. Adotou-se na coleta de documentos as bases de
dados das postagens do fórum, relacionadas às consultas sobre o OJS, obtendo
variáveis quantitativas e qualitativas, baseando-se em estudos informétricos. Nos
resultados, revelam-se o perfil dos usuários e apresentam quais os problemas mais
comuns, do Fórum. Conclui-se que apesar das limitações, a opção do Fórum se
apresenta como uma boa forma de interação e armazenamento de soluções, possuindo
informações que apoiam a transferência de conhecimento. A principal contribuição
desta pesquisa será subsidiar as atualizações de documentações técnicas.
INTRODUÇÃO
O Open Journal System (OJS) é uma ferramenta livre, de código aberto, muito
utilizado no Brasil, em parte pelo apoio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (Ibict). Esse software é mantido pelo Public Knowledge Project (PKP),
recebendo contribuições provenientes de todo o mundo, principalmente nas traduções,
visto que a ferramenta está traduzida para línguas minoritárias como galês, vietnamita,
malaio, entre outras. No Brasil, foi traduzido pelo Ibict e nomeado Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas (SEER), sendo amplamente utilizado em diferentes revistas
científicas nacionais, conforme Shintaku, Brito, e Carvalho Neto (2014).
Williams e Dew (2012) atribuem o grande uso do OJS por ser gratuito, dado os
problemas financeiros que as revistas enfrentam, principalmente as de acesso aberto.
Esse ponto concorda com Freire e Souza (2010), afirmando que o OJS é uma solução
prática e econômica, na medida em que atende a necessidade de redução de custos,
com eficiência nos processos editoriais. Assim, como defendem Bergamaschi e Duarte
(2012), o OJS se apresenta como um modelo alternativo para ampliar o acesso,
visibilidade, impacto e preservação dos artigos publicados.
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O OJS possibilita, além de criar uma revista, estabelecer um portal com todas as
revistas que sejam de interesse da instituição. Ao hospedar várias revistas em uma
única instalação, oferece maior economia na manutenção das revistas. Nesse sentido,
Moraes, Miranda e Lima (2010) destacam que o OJS fomenta a qualidade das revistas,
pois ajuda a padronizar as revistas hospedadas no portal.
Entretanto, essa ferramenta ainda apresenta alguns problemas de usabilidade
relacionados à etapa de submissão, expostos por Brito e Shintaku (2015). Revela-se,
assim, a necessidade de estudos mais amplos, destinados a análise de todas as facetas
que envolvem esse software, na medida em que foi desenvolvido para o cenário de
publicações de acesso aberto norte-americano.
No Brasil, o Ibict assiste ao uso do OJS desde 2005, oferecendo apoio às equipes
editorial e de informática de universidades, associações e outras entidades que
disponibilizam publicações científicas, tecnológicas e outras intensivas em
conhecimento. Essa assistência dá-se, interativamente, por meio de consultas via emails e uso do Fórum on-line1. E de forma não interativa, o Instituto produz e dissemina
informação técnica sobre o OJS por meio de publicação e páginas no formato de
Wikipédia.
Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo levantar e verificar as
dificuldades manifestadas pelos os usuários do OJS, no Brasil, expostas no Fórum. Bem
como, apresentar insumos para a tomada de decisão de quais temas serão tratados nas
documentações técnicas desenvolvidas pelo Ibict e qual a forma de tratamento das
informações.
METODOLOGIA
Utiliza-se das técnicas de pesquisa documental nas bases de dados das
postagens do fórum, relacionadas às consultas sobre o OJS. Considera-se assim cada
postagem como um documento. Dessa forma, demonstrando ser um estudo de caráter
humano e social, como afirmado por Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) mais comuns
nas pesquisas documentais.
Possui alinhamentos com os estudos informétricos, dado que, no levantamento
de variáveis quantitativas - a quantidade de postagens, além das qualitativas - o
conteúdo das postagens, pois como afirma Macias-Chapula (1998) a informetria é o
estudo de aspectos quantitativos em documentos em qualquer formato, para avaliar
informação.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O estudo foi realizado com as 132 postagens do Fórum, no período de maio de
2015 a junho de 2016, ou seja, abrangendo um ano de postagens, sendo considerado
um espaço temporal significativo para o estudo. Com isso, o estudo alinha ao que De
Oliveira (2005) afirma, defendendo que fóruns são bons instrumentos para transferência
de conhecimento de forma colaborativa.
Esse ponto pode ser confirmado pelas interações e visualizações das postagens.
As 132 postagens tiveram 337 interações, ou seja, estas se dão por meio dos
comentários às postagens, tais como réplicas e tréplicas. As visualizações foram ainda
mais significativas, foram 35.347 acessos, revelando o interesse nas discussões sobre
problemas, podendo ter solucionado questões semelhantes.

1

http://forum.ibict.br/
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Figura 1: Página do inicial do tópico OJS/SEER do Fórum
Fonte: Dos autores, 2016

Numa primeira classificação, verificou-se distintamente duas categorias de
postagens: técnica e tecnológica. A primeira, apresenta como assunto principal as
dúvidas em relação ao uso. E a segunda, referem-se as questões sobre instalação,
configurações iniciais e\ou atualizações, como apresentado no gráfico 1. É possível
verificar uma maior quantidade de atividade relacionada aos problemas técnicos em
todos os quesitos. Isto demonstra evidências de uso maior do fórum por parte dos
editores ou auxiliares de editores, que dos profissionais de informática.

Gráfico 1: Distribuição de postagens
Fonte: Dos autores, 2016.

Nas postagens relacionadas aos problemas tecnológicos, a classe com o maior
número de postagens e interações é a denominada Configurações, com 16 postagens,
77 interações e 7.127 visualizações. Esses pontos apresentam indícios que os usuários
ainda não possuem grande familiaridade com o OJS, com maior dúvidas na
customização dessa ferramenta, em uma categoria que envolve, em alguns casos, os
responsáveis técnicos da revista. No Quadro 1, alguns exemplos de postagens
classificada como tecnológica:
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Usuário 1:“Estamos tendo problemas em inserir a revista no Dialnet, devido a um problema
com o OAI. Parece que o OAI da revista não está respondendo adequadamente (um problema
relacionado com a não apresentação de metadados). Qual o caminho para resolver o
problema?”
Usuário 2: “posso criar um banco de dados com outro nome diferente do default esperado pelo
sistema que é o ojs.
Vi que esse é o nome default que ele usa para criar o banco de dados e o usuário também.
Posso criar por exemplo, ojs_outronome?”,
Usuário 3: “Precisamos de ajuda para tornar o campo afiliação obrigatório no momento de uma
nova submissão. Precisamos de uma linha de código que resolva o problema. A parte visual,
que apresenta o * no campo está OK, o que precisamos é do código que torne o campo
realmente obrigatório.”
Quadro 1: Postagens classificadas como tecnológica
Fonte: Dos autores, 2016.

Nas questões técnicas, por sua vez, há uma grande variedade de assuntos
tratados. Tanto que, grande parte das postagens não foram passíveis de classificação.
Os problemas com e-mails e usuários se apresentaram como os mais frequentes.
Destaque para as postagens relacionadas ao Digital Object Identifier (DOI), que foram
as mais comentadas e visualizadas, revelando a necessidade de maiores
esclarecimentos sobre o tema. Foram apenas quatro postagens sobre o DOI, que
levaram a 19 interações e 1.077 visualizações. No Quadro 2, alguns exemplos de
postagens classificada como técnicas:
Usuário 4: “Gostaria de saber se tem como incluir outros tipos de usuário, além dos editores,
editor gerente, etc. Se sim, como incluímos?”
Usuário 5: “Uma dúvida, caso um artigo tenha sido exportado do OJS/SEER para inclusão
de DOI e neste faltou o cadastro de um autor, e este após o DOI estar validado na CrossRef,
e incluirmos ele nos metadados do artigo no SEER, ele não consegue incluir em seu Lattes o
artigo pelo DOI? ”
Usuário 6: “é possível personalizar o texto do e-mail de agradecimento para os novos
usuários? E também, é possível alterar as características do texto (tamanho/fonte) das
páginas da plataforma?”
Quadro 2: Postagens classificadas como técnica
Fonte: Dos autores, 2016.

CONCLUSÃO
O presente estudo teve por finalidade analisar as postagens expostas no Fórum
na categoria OJS/Seer do Ibict a fim de verificar as dificuldades dos usuários do OJS no
processo editorial. Entretanto, mesmo com as limitações do Fórum, Batista e Gobara
(2007) defende que num processo de disseminação do conhecimento, os fóruns ainda
se apresentam como uma boa ferramenta de interação e armazenamento de soluções.
A abrangência das postagens, verificadas pela quantidade de visualizações,
revelam a capacidade do fórum em disponibilizar informações que apoiem a
transferência de conhecimento. Da mesma forma, em que as interações permitem
dialogar com outros usuários do fórum na busca por soluções dos problemas.
Por fim, revelou-se que o perfil dos usuários do fórum são mais técnicos do que
tecnológicos, apresentando os problemas mais comuns. Assim, pode-se utilizar essa
informação como apoio para definir quais os temas serão tratados nas documentações
desenvolvidas pelo Ibict, tais como, os guias e manuais, as cartilhas, as atualizações da
Wiki, etc. Igualmente, orientar a forma de tratamento das informações disponibilizadas.
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