Passo 1: Faça o login no sistema de gerenciamento de submissões e acesse a lista de
artigos clicando em Autor, conforme figura abaixo.
Clique em autor para
ver a lista de artigos

Passo 2: Ao clicar na quantidade de submissões com status “Ativa” ou “Arquivado”, a
situação de cada um deles “EM
EDIÇÃO”, “DOCUMENTO EM AVALIAÇÃO:
CORREÇÕES
OBRIGATÓRIAS” ou “PUBLICADO” ficará listada, conforme
figura abaixo.
a) Os artigos com a situação “DOCUMENTO EM AVALIAÇÃO: CORREÇÕES
OBRIGATÓRIAS”, são aqueles que foram ACEITOS COM RESTRIÇÕES e
precisam ser corrigidos pelos autores.
b) Os autores podem também ver a lista de artigos PUBLICADOS ou
REJEITDADOS, clicando na seção “ARQUIVADO”.
c) Todos os autores devem revisar seus artigos e fazer, se necessário, as correções
ortográficas e seguir fielmente as instruções de formatação do modelo do artigo.
Clique em arquivado para
visualizar os artigos publicados

Passo 3: Ao clicar no link do artigo, uma página com as informações sobre a
submissão aparecerá, conforme figura abaixo. Deve-se realizar as seguintes ações:
a) Acessar a área de Metadados da Submissão
b) Verificar se as informações constantes na área de Metadados da Submissão estão
coerentes com as informações contidas no artigo, como por exemplo:
i.
Nome dos autores
ii.
Autor que vai atuar como Apresentador do artigo
iii.
Título do artigo
iv.
Resumo
c) É muito importante que marque corretamente que será o Autor que vai atuar
como Apresentador

Clique em EDITAR METADOS para
alterar e/ou incluir dados do(s) autor
(es) e selecionar o Apresentador

Passo 4: Após acessar a submissão, ir na área de AVALIAÇÃO do artigo para
proceder com a submissão da nova versão (ver figuras abaixo)

Clique em AVALIAÇÃO

Mensagens trocadas
entre diretor e autor

Transferir novo artigo científico ou
trabalho de extensão (com as correções)

Passo 5: Nessa página, os autores podem:
a) Verificar os “Registros de mensagens diretor/autor”(enviadas previamente por email), onde está a decisão do Diretor de Modalidade e as correções solicitadas pelos
avaliadores.
b) Fazer a transferência da versão corrigida do artigo, na área “DECISÃO DO
DIRETOR”. Para isso, basta clicar no botão “Browse”, identificar o arquivo em
formato OpenOffice ou Microsoft Word, a ser submetido e, em seguida, clicar
no botão “Transferir” para completar o processo.
c) Verificar se a nova versão foi submetida, observando se o arquivo foi
corretamente transferido para o sistema,
conforme
figura abaixo.
Sugerimos que os autores
cliquem
no
link do
arquivo
para
validar a submissão.

Registro do novo
documento transferido

