20 de maio de 2022, Curitiba PR
Memorando n. 13/2022
De: Divisão de editoração PRPPG
Para: Editores de periódicos
Assunto: Portal OJS unificado / Procedimentos

Prezados editores,
O processo de migração e fusão dos servidores de OJS foi finalizado. Temos a partir de hoje um servidor apenas,
com todas as revistas reunidas e com a última versão do OJS instalada. O link do nosso Portal de Periódicos da
Unespar é: https://periodicos.unespar.edu.br/ . Segue abaixo alguns procedimentos para os próximos passos:
1. Suporte técnico
A empresa “Open Journal Solutions” oferecerá suporte técnico aos editores para eventuais erros da migração. O
prazo máximo para solicitar correções é 18/07/2022 (60 dias). Os pedidos devem ser organizados pelo próprio
editor de cada revista e encaminhados diretamente para o email suporte@openjournalsolutions.com.br, com cópia
para portal.periodicos@unespar.edu.br. Para agilizar a comunicação, pedimos que reúnam as correções necessárias
em um ou poucos emails.
2. Atualização DOI
As revistas que estavam hospedadas em http://revista.unespar.edu.br/ e http://revistanupem.unespar.edu.br/ vão
precisar atualizar os endereços dos DOIs já emitidos. Essa ação não é urgente, mas pedimos aos editores que
considerem isso em suas agendas. Existe uma forma automática de se realizar isso no OJS:
1) Pelo próprio OJS, o editor acessa “Ferramentas > Exportação CrossRef em XML > Artigos”.
2) Selecionar os artigos que irá depositar e depois clicar em “Depositar”.
3) O sistema irá confirmar se tudo correu bem e os artigos depositados serão marcados como “Ativo”.
4) Se aparecer “Falhou”, favor entrar em contato via: doi.periodicos@unespar.edu.br

Universidade Estadual do Paraná – Divisão de Editoração / PRPPG
https://prppg.unespar.edu.br/

3. URL curta
Conforme já acordado com os editores, o TI da Unespar criará versões curtas de cada URL. Sendo assim, o usuário
poderá simplesmente digitar em seu navegador, por exemplo, geomae.unespar.edu.br que será automaticamente
direcionado para https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/geomae
Nome do periódico e URL atual

URL curta para divulgação

Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação

http://raei.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/raei
Revista Científica FAP

http://revistadeartesfap.unespar.edu.br

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica
Revista de Cinema – HATARI!

http://hatari.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/hatari
Revista Educação e Linguagens

http://educacaolinguagens.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistaeduclings
Revista Ensino & Pesquisa

http://ensinopesquisa.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/ensinoepesquisa
Revista GEOMAE

http://geomae.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/geomae
Revista História, Educação e Diversidade do Campo

http://RHEEdoC.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/rheedoc
Revista InCantare

http://incantare.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/incantare
Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais - Art&Sensorium

http://sensorium.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium
Revista LUMINÁRIA

http://luminaria.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/luminaria
Revista NUPEM

http://revistanupem.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/nupem
Revista O Mosaico

http://mosaico.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/mosaico
Revista Paranaense de Educação Matemática

http://rpem.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/rpem
Revista Paranaense de Filosofia

http://revistafilosofia.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/rpfilo
Revista Saúde & Comunidade

http://saudecomunidade.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/saudeecomunidade
Revista Vórtex

http://vortex.unespar.edu.br/

https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex
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4. Servidores offline
Os antigos servidores OJS com endereço abaixo relacionados serão todos redirecionados para o novo portal:
http://revistanupem.unespar.edu.br
http://revista.unespar.edu.br
http://www.fecilcam.br/revista/index.php/
Manteremos eles funcionais por alguns meses ainda, pois algumas revistas ainda têm artigos indexados neles.
Dessa forma nenhum dado será perdido. Além disso, o sistema de busca no Google pode ainda apontar para esses
endereços por um certo tempo.
Respeitosamente,

Prof. Dr. Felipe de Almeida Ribeiro
Diretor de Editoração / PRPPG
Portaria nº 516/2021 - Reitoria/Unespar
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