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Revista Brasileira em OJS 3 
https://www.revistamises.org.br 



Revista Brasileira em OJS 3 
http://civilistica.emnuvens.com.br 



Portais de Periódicos Brasileiros em OJS 3 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ppec/ 



Portais de Periódicos Brasileiros em OJS 3 
https://periodicos.ufjf.br		



Portais de Periódicos Brasileiros em OJS 3 
https://periodicos.ufmg.br/  



Portais de Periódicos Brasileiros em OJS 3 
https://periódicos.ufrn.br		



Funcionalidades do OJS 3  
Portal de Periódicos da Unifesp   
Preprints e Publicação Contínua  
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Criar	API	pública	em	https://orcid.org	





testes versão 3.1.2 













Coautor receberá um e-mail da revista solicitando 
que autentique seu ORCID clicando no link 
enviado – OJS 3 e ORCID são interoperáveis 
 
Se autenticar ORCID a Crossref irá alimentar 
ORCID deste autor com metadados do artigo no 
seu perfil, quando a revista registrar o DOI 



redirecionamento para Scielo 
e 
submissão e coleção retrospectiva/não Scielo em OJS 3 



Números 1-30 que não estão na SciELO 
estão publicados em OJS no Portal Unifesp 







fonte 



artigo/diversos formatos 



Vídeos embedados do YouTube 







DOIs radical/Unifesp 
ou 
redirecionados 



OJS 3  
se aplica tanto aos 

Preprints  
como  

Publicação Contínua  



Preprints: conceitos introdutórios 
ü publicação não periódica em servidores/repositórios de 
preprints de acesso aberto 

ü objetivos: encurtar tempo de divulgação do artigo com a 
publicação imediata e assegurar autoria da pesquisa 

ü autoarquivamento pelo autor sem revisão por pares – sob sua 
total responsabilidade 

ü DOI e ORCID: com identificadores digitais (documento/autor) 
ü submissão simultânea (ou não) a um periódico científico 
arbitrado, que aceite preprint como publicação original 

ü se, e quando publicado, em periódico científico, terá novo DOI 
ü quais periódicos aceitam (aceitarão?) submissões de preprints? 
ü editor deverá checar se cada submissão é preprint ou não 



Publicação contínua: conceitos introdutórios 
ü [ou	publish-as-you-go] 
ü objetivos: encurtar tempo de publicação do artigo e agilizar/
aumentar citações 

ü Resolve o problema de descumprimento da periodicidade 
ü vantagens para editores e autores (vão preferir publicar nestas revistas) 

ü ideal um volume por ano, sem fasciculação, sem periodicidade 
ü cada artigo é publicado individualmente, em versão final, com 
DOI, na sua própria seção, no sumário anual 

ü cada artigo com paginação individual sempre iniciando na 1-? 
ü alteração do sufixo DOI, caso use paginação no sufixo atual:  
radical/issn(ou abreviatura).ano.volume.ID/OJS(ou e-locator/ScholarOne) 

ü ahead of print e publicação contínua são excludentes entre si 
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