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Este novo Portal de Revistas Científicas da 
SES/SP utiliza a plataforma OJS -Open 

Journal System, um sistema em software livre 
e de acesso aberto  

Objetivo principal 
 

Estruturar e reunir as principais revistas 
científicas em um ambiente único e virtual e 
oferecer serviços diferenciados como a gestão 

eletrônica dos periódicos por meio de um fluxo 
editorial online 

https://ses.sp.bvs.br/periodicossp/
https://ses.sp.bvs.br/periodicossp/


Principais benefícios 
 
 

• Autonomia dos editores na gestão eletrônica de suas revistas 
• Aperfeiçoamento no gerenciamento e na publicação de periódicos científicos 
• Maior visibilidade 
• Recursos de indicadores e métricas de acesso 
• Processo de submissão e gestão do fluxo editorial online 
• Possibilidade de publicar artigos com links de hypermídia 
• Maior facilidade de acesso e recuperação dos conteúdos das revistas 
• Integração com o DOI - Digital Object Identifier, que permite manter o link persistente 

das urls além de favorecer a visibilidade internacional das publicações  
• O sistema atua como fonte de indexação dos periódicos, pois agrega metabuscadores 
• Permite a instalação de vários plugins que agregam benefícios ao sistema 

 
 

 



Portal de Revistas Científicas da SES/SP  



Menu com várias 
informações 

pertinentes aos 
serviços do Portal 

Banner dinâmico 
com destaques de 

notícias das 
revistas  

Idiomas: 
português, 

inglês e 
espanhol 

Redes Sociais  



Revistas que integram o 
Portal neste momento 

do lançamento 

Novas revistas podem ser 
inseridas observando os 

critérios para a inclusão.  
Também devem ser 

seguidas as orientações de 
permanência no Portal, 

visando manter a qualidade 

Acesso para a edição 
atual e para a coleção 
completa das revistas, 
com um breve resumo 

https://ses.sp.bvs.br/periodicossp/?page_id=284


Mini banners com conteúdos específicos, 
orientações e links relevantes, possibilitando o 

acesso a informações pertinentes e áreas de 
interesse dos editores, autores e do Portal 



Espaço aberto aos editores e profissionais 
envolvidos com a comunicação científica. 

Todos podem encaminhar notícias, 
informações e destaques pertinentes aos 

conteúdos do Portal para divulgação 



Ao final do site, ampliando os recursos de informação do 
Portal de Revistas, estão disponíveis os links para a  BVS 

Rede de Informação e Conhecimento e BVS 
Hanseníase, ambas da SES/SP 

http://ses.sp.bvs.br/
http://ses.sp.bvs.br/
https://hansen.bvs.br/
https://hansen.bvs.br/


Esta é mais uma iniciativa para promover a produção 
científica da SES/SP 

 
 

Participem, utilizem, divulguem o Portal 



Contatos: 
ctd@saude.sp.gov.br 
ecortez@saude.sp.gov.br 
rpredasoli@saude.sp.gov.br 

Equipe de Gestão do Portal de 
Revistas Científicas da SES/SP: 

 
Eliete Cortez 

Lilian Schiavon 
Renan Predasoli 

mailto:ctd@saude.sp.gov.br
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