
 Planificação WORKSHOP 

 

 

1. Identificação 

1.1. Denominação 

Gestão de Publicação Científica com Open Journal Systems 3 

1.2. Formador 

José Carvalho (Serviços de Documentação da Universidade do Minho) 

 

2. Descrição pedagógica do Workshop 

2.1. Fundamentação 

As publicações iniciaram há já algum tempo uma alteração de paradigma, passando do formato impresso ao digital, 

sendo que algumas ainda possuem ambos os formatos. Este processo de mudança implica a aquisição de novos 

conhecimentos, quer no uso das plataformas, quer na forma como a informação flui entre os diversos sistemas de 

pesquisa, indexação, monitorização, etc.  

Este workshop pretende explorar a nova versão do software Open Journal Systems na sua versão 3.1 e focar-se nos 

workflows predefinidos e comuns relativamente ao processo de submissão, revisão e publicação. Além disso, 

pretende informar os participantes dos diferentes componentes de interoperabilidade disponíveis.  

 

2.2. Objetivos gerais 

Conhecer o funcionamento do OJS, nomeadamente no workflow de informação. 

Compreender a utilidade dos plugins disponíveis e as configurações mais comuns. 

Perceber os diferentes níveis de interoperabilidade da ferramenta. 

 

2.3. Objetivos específicos 

No final do workshop, os participantes deverão: 

- Conhecer os workflows de gestão de publicações científicas (submissão, revisão e publicação); 



 

- Otimizar as configurações face ao contexto da publicação científica; 

- Identificar os protocolos de interoperabilidade disponíveis no OJS e integrações com outros serviços. 

 

2.4. Plano 

- Introdução ao OJS 

OJS 2 vs OJS 3 

- Workflows da Publicação Científica 

Configurações da Revista 

Processo de submissão 

Processo de revisão 

Processo de publicação 

- Protocolos e integrações 

DOAJ 

DOIs (CrossRef e Datacite) 

Importação do histórico 

Estatísticas 

ORCID 

 

3. Descrição operacional do workshop 

3.1. Funcionamento geral 

Carga horária: 3 Horas 

Destinatários: Editores ou gestores de publicações científicas, Profissionais de apoio e suporte às 

publicações científicas nas instituições. 

Número de vagas: 40 

 

3.2. Horário de funcionamento 

09:00 – 13:00 (3h00) 

 

3.3. Recursos didáticos e audiovisuais 

Projetor multimédia com ligação HDMI ou VGA. 

 


