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Problema (público)
Às vezes, por acidente, o avaliador acaba clicando em "Indisponível para a
avaliação", e depois comunica à revista que tem interesse em avaliar sim. No
entanto, o sistema não parece possibilitar a seleção do mesmo avaliador
novamente.

Solução (público)
Infelizmente, o OJS tem um problema onde o botão "Redesignar para avaliação"
não aparece para os usuários. Dessa maneira, somos obrigados a fazer isso
manualmente.
Para designar novamente o avaliador, vamos utilizar o seguinte link:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/NOMEDAREVISTA/editor/reassignReviewer/IDSUBMISSÃO/IDAVALIADOR
As partes em negrito do link serão variáveis dependendo da revista, artigo e
avaliador.
Para encontrar essas informações, basta seguir os seguintes passos:
1) Nome da Revista
Esse é o nome que aparece na URL de qualquer página da revista, basta copiar
da barra de endereços do seu navegador, a exemplo, temos a revista Anuário de
Literatura, conforme a imagem abaixo.
2) Em seguida, o ID da submissão é facilmente encontrado ao acessar o artigo.
É o número grande precedido por um "#" no topo do artigo (também aparece na
barra de endereço e em outros lugares), conforme a imagem abaixo:
Observação: para inserir o número no link, utilizaremos apenas o número em si,
sem o "#".
3) Por fim, o ID do avaliador é um ID único para cada usuário. Para
encontrá-lo, basta acessar como Editor-gerente, clicar em "Usuários
cadastrados nesta revista" e buscar pelo avaliador (seja através de nome,
sobrenome, e-mail ou qualquer outra informação que o editor dispuser).
Ao encontrar, basta colocar o mouse em cima do login do usuário, e será
exibido na parte de baixo do seu navegador a URL do usuário, com o ID ao
final, como mostra a imagem abaixo:
Com todas essas informações, basta preencher a URL e acessá-la pelo navegador.
O avaliador será automaticamente selecionado novamente para a avaliação.
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