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Estrutura e objetivo

Esta apresentação tem como 

objetivo demonstrar um pouco das 

características das comunidades de 

Software Livre, do OJS como parte 

desta comunidade e a 

transformação cultural que ele pode 

proporcionar

Cultura de Software Livre

Open Journal Systems

Enfoque econômico

Enfoque tecnológico





Comunidade

Todos desempenham papéis (alguns 
mais de um) e cada papel tem 
responsabilidade:

Usuários

Desenvolvedores

Designers

Divulgadores

Lideres locais

Tradutores

Bibliotecários



Papéis

• Usuários

• Baixar e usar

• Compartilhar a sua 
experiência com colegas

• Informar a instituição de 
seu trabalho

• Discutir os benefícios do 
acesso livre

• Enviar solicitações para 
melhorias

• Desenvolvedores

• Criar plugins

• Desenvolver melhorias

• Corrigir bugs

• Participar do forum de 
suporte respondendo 
perguntas ou 
compartilhando suas 
soluções



Papéis

•Designers

• Desenvolver temas

• Web design 

• Criar materiais 
promocionais

• Desenvolver a 
usabilidade da interface

• Divulgadores

• Organizando eventos

• Promovendo o projeto

• Criando apresentações 
sobre suas experiências

• Blogando sobre o PKP

http://pkp.sfu.ca/theme-gallery


Papéis

•Lideres locais

• Criar grupo de usuários 
locais

• Trocar experiências

• Disponibilizar recursos 
para a tradução de 
melhorias no 
desenvolvimento

• Tradutores

• Tradução de novos 
softwares

• Fazer a manutenção das 
traduções existentes

• Traduzir a 
documentação



Papéis

•Bibliotecários

• Compartilhar suas 
habilidades com o 
projeto

• Discutir os benefícios do 
acesso livre

• Hospedar seus 
periódicos e 
conferências

• Compartilhar suas 
experiências

http://www.flickr.com/photos/48553408@N00/116777914/


Padrão de desenvolvimento

O desenvolvimento de softwares 
livres são normalmente 
coordenados por um grupo. Esse 
grupo controla o núcleo, mas aceita 
sugestões de melhoria e ainda 
incentivam a criação de plugins para 
o sistema, que extendem as 
funcionalidades do software. Os 
mashups são usados também para 
extender as funcionalidades, mas 
não estão incorporados no software, 
são serviços externos. 

Fórum de suporte

Mashups

Plugins

Núcleo

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mashup
http://pkp.sfu.ca/support/forum/


GNU General Public License v2

Em termos gerais, a GPL baseia-se em 4 
liberdades:

•A liberdade de executar o programa, para 
qualquer propósito (liberdade nº 0)

•A liberdade de estudar como o programa 
funciona e adaptá-lo para as suas 
necessidades (liberdade nº 1). O acesso ao 
código-fonte é um pré-requisito para esta 
liberdade.

•A liberdade de redistribuir cópias de modo 
que você possa ajudar ao seu próximo 
(liberdade nº 2).

•A liberdade de aperfeiçoar o programa, e 
liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo 
que toda a comunidade se beneficie deles 
(liberdade nº 3). O acesso ao código-fonte é 
um pré-requisito para esta liberdade.

Fonte: Wikipédia

Tradução para o português não oficial

http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://www.magnux.org/doc/GPL-pt_BR.txt




Public Knowledge Project

PKP teve origem nos meados dos 
anos 90 com o esforços de pesquisa 
para criar e projetar sistemas de 
gerenciamento do conhecimento 
que possam ampliar a contribuição 
que a pesquisa educacional pode 
fazer para as vidas e o trabalho dos 
professores,  administradores, 
criadores de políticas pública e o 
público. (Willinsky, 2005)

Criado pela University of British 
Columbia no Canadá

http://pkp.sfu.ca/node/433
http://www.ubc.ca/
http://www.ubc.ca/


Estatísticas de uso

http://pkp.sfu.ca/ojs-geog




Evolução –Willinsky, 2007

Modelos 
econômicos 
tradicionais

Melhorias 
econômicas

Gerenciamento 
Online



Evolução –Publicação online

Gerenciamento 
online

Melhorias na 
qualidade

Publicação 
Online



Evolução –Acesso livre

Publicação 
Online

Melhorias 
no acesso

Acesso 
livre



Processo editorial



Quer entender tudo sobre o processo 
editorial?
É necessário entender os seguintes 
conceitos:

•OAI – Open Archives Initiative

• Auto-arquivamento

• Revisão pelos pares

• Interoperabilidade

•OA -Livre Acesso

•Metodologias abertas

E ler os especialistas…

Mais sobre revistas científicas - em 
foco a gestão

http://www.lncc.br/abec/doc/sp/palestras/0106/07 Visbilidade e acessibilidade de rev%5B1%5D. cient.outras experinciasl.ppt
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?tipo_pesq=titulo&palavra=mais+sobre+revistas+cient%EDficas&topo=livro&sid=223178254101010250368526781&k5=2CBDED88&uid=&lastreg=&parceiro=4763
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?tipo_pesq=titulo&palavra=mais+sobre+revistas+cient%EDficas&topo=livro&sid=223178254101010250368526781&k5=2CBDED88&uid=&lastreg=&parceiro=4763
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?tipo_pesq=titulo&palavra=mais+sobre+revistas+cient%EDficas&topo=livro&sid=223178254101010250368526781&k5=2CBDED88&uid=&lastreg=&parceiro=4763
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?tipo_pesq=titulo&palavra=mais+sobre+revistas+cient%EDficas&topo=livro&sid=223178254101010250368526781&k5=2CBDED88&uid=&lastreg=&parceiro=4763
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?tipo_pesq=titulo&palavra=mais+sobre+revistas+cient%EDficas&topo=livro&sid=223178254101010250368526781&k5=2CBDED88&uid=&lastreg=&parceiro=4763
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?tipo_pesq=titulo&palavra=mais+sobre+revistas+cient%EDficas&topo=livro&sid=223178254101010250368526781&k5=2CBDED88&uid=&lastreg=&parceiro=4763




LAMP

Linux – Sistema Operacional

Apache – Servidor Web

MySQL – Banco de dados

PHP – Interpretador

http://br-linux.org/
http://www.apache.org/
http://www.mysql.com/
http://www.php.net/






Vários layouts possíveis

O Open Journal System usa CSS para 
a exibição, o que permite mudar 
fácilmente sua apresentação 
alterando o arquivo CSS e ainda, que 
cada revista tenha uma cara 
diferente.


