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algumas comparações 
com versões anteriores

Versão 2 > 2.4.8.3 Versão 3+ > 3.1.2.1

Site não responsivo (google...) Mobile – paleta de cores - fontes

Customização interface webdesigner Blocos personalizados do usuário

Página do usuário > trocar telas Interface única > permissão senha

Preenchimento campo ORCID Cadastro/validação ORCID+Crossref

Usuários e permissões fixas Incluir usuários/atribuir permissões

E-mails e controles paralelos Comentários em cada registro/fluxo

Hipermídia [texto, áudio, vídeo etc.] Hipermídia + biblioteca da revista



https://www.revistamises.org.br

https://www.revistamises.org.br/misesjournal/index






https://www.revistamises.org.br/misesjournal/user/register

https://www.revistamises.org.br/misesjournal/user/register




APRESENTANDO O NOVO PLUGIN OJS-ORCIDhttps://periodicos.sbu.unicamp.br/blog/index.php/2019/03/18/ojs-orcid/

https://periodicos.sbu.unicamp.br/blog/index.php/2019/03/18/ojs-orcid/






Bibliotecário? Revisor gramatical? Tradutor(es) ?





Dicas para editores 
Campo ORCID preenchimento obrigatório

 ID/e-locator no sufixo/DOI - não substitui página

Como e onde colocar ORCID no artigo

Equipes editoriais em arquivo html/imagens/links

Artigos hipermídia – artigos em MP3 no Sumário

 Incluir playlists de áudios e vídeos no site da revista

DOIs Scielo e DOIs da instituição no site da revista

Aceitar Preprints e adotar Publicação Contínua



https://www.abecbrasil.org.br/eventos/xxvi_curso/arquivos/quarta/benedito-quarta.pdfFonte >

ID/e-locator não deve substituir página inicial/final nos metadados Sumário usar 1-? p/artigo     

ID/e-locator usar SOMENTE no sufixo DOI     

https://www.abecbrasil.org.br/eventos/xxvi_curso/arquivos/quarta/benedito-quarta.pdf


https://www.abecbrasil.org.br/eventos/xxvi_curso/arquivos/quarta/benedito-quarta.pdfFonte >

https://www.abecbrasil.org.br/eventos/xxvi_curso/arquivos/quarta/benedito-quarta.pdf






https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes




Como e onde incluir ORCID no artigo

https://orcid.org/blog/2017/05/10/new-id-display-
guidelines-journals-now-released

https://orcid.org/blog/2017/05/10/new-id-display-guidelines-journals-now-released


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.2579

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.2579


https://revistamises.org.br/misesjournal/board

https://revistamises.org.br/misesjournal/board


diversos formatos



Vídeos embedados do YouTube



http://www.eoftalmo.cbo.com.br/

http://www.eoftalmo.cbo.com.br/


DOIs radical/Unifesp
ou
redirecionados



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



OJS 3 É COMPATÍVEL COM

PREPRINTS
E

PUBLICAÇÃO CONTÍNUA 
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