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O que é DOI 
 

●  Digital Objetct Identifier (DOI) é um identificador digital para publicações; 
●  Sistema internacional para identificação, localização e descrição de objetos 

digitais, físicos e abstratos; 
●  Adotado como identificador de publicações científicas e técnicas por vários 

sistemas como o Lattes, Orcid e outros; 
●  Promove a visibilidade das publicações; e  
●  Alguns autores advogam o uso do DOI para todos os tipos de informação na 

internet, visto que a recuperação de informação ainda é precária. 



Nome DOI 

O DOI é um identificador digital e sua estrutura é chamada de Nome DOI, com 
formação livre após o prefixo (dado pela agência). Assim: 

Prefixo/qualquer coisa(sufixo) 

Entretanto, todo o DOI deve ser único no mundo e pode-se criar regras para a 
criação de nomes DOI utilizando os nós (separados por vírgulas) 

 
10.123456 minha.revista.v1.n1.artigo1 / 

Sufixo Prefixo 

indicação DOI 
Prefixo do editor 

Separador 
Identificador do objeto 



O que pode receber o DOI 
 

Revistas científicas, fascículos, artigos, partes de artigos; 

Eventos científicos, anais de eventos, artigos de eventos, partes de artigos; 

Livro, capítulos de livros , partes de capítulo ou livros; 

Teses, dissertações; e 

Relatório técnico-científicos. 

 



Acordo ABEC  - Crossref 
 

Editores podem ser representados pela 
ABEC, de forma a conseguir obter o 
prefixo DOI de forma mais rápida. 

Podem pagar as faturas em reais e não 
precisam pagar a anuidade para a 
Crossref  

Não precisa ser associado da ABEC 

 

-  Envie um e-mail para Roberto (doi@abecbrasil.org.br) 
informando: 
1)  Nome do periódico; 
2)  Instituição que abriga o periódico, se existir; 
3)  Nome e e-mail do responsável pela solicitação de 
afiliação; 
4)  O termo Represented Member Agreement digitalizado e 
devidamente preenchido; 
5)  Endereço postal completo; 
6)  Informar se já é membro do Crossref. Se sim, qual o 
prefixo? 
-  2 vias do termo Represented Member Agreement, 
devidamente assinadas e com todas as páginas rubricadas para o 
endereço a seguir:  
A/C Roberto  
Rua Azaleia, 399 - Edifício 3 Office, 7º Andar, Sala 75 - Bairro Chácara 
Floresta 
CEP 18.603-550 - Botucatu/SP 



Processo de dar o DOI 
 

Com o prefixo pode-se: 

1.  Criar o nome DOI 
2.  Depositar os metadados 

a.  Pelo formulário online oferecido pela 
Crossref 

b.  Por arquivo XML 
c.  Automaticamente pelo OJS 

3.  Verificar os DOI dados, conferindo o 
boleto de cobrança  

  



Atribuir DOI pelo OJS  
 



Fazendo login 

Acesse a revista 

clique na opção para se logar  

Tem que ter acesso no mínimo de 
gerente para ter acesso a área do 
PlugIn do CrossRef 

 



Acessando as ferramentas 

O PlugIn do CrossRef está nas 
ferramentas, em exportar e importar 
dados 

Posicione o cursor em ferramentas 
para aparecer as opções 

Clique em Importar/exportar 



Acessando o PlugIn do Crossref 

Dependendo das configurações, 
pode haver mais ou menos 
PlugIns.  

Clique na opção destacada 



Configurando o PlugIn 

Para utilizar o DOI no OJS 
é preciso configurar o 
PlugIn,  

Prefixo 

Usu 



Precisa configurar o PlugIn com: 

usuário e email responsavel 

prefixo 

Formato dos DOIs 

para que vai dar DOI 



Processando os DOIs  

Na página de artigo só 
vão aparecer os artigos 
publicados, que podem 
ter os DOIs 
processados 



Verificando o processamento 

Na pagina do Crossref 

Acesse a área de administrador 

 



Acessando a área de administrador 

entre com o usuário e senha do 
Crossref 



Acessando a área de submissão 



Acessando as submissões de DOIs 



Verificando o processamento 



Verificando os erros 

Um arquivo XML da a 
mensagem de erro. 

 



Onde encontrar ajuda 
 

Roberto na ABEC 

Livros  

http://wiki.ibict.br/index.php/DOI 



Milton Shintaku 
milton.shintaku@gmail.com 


