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Criar Nova Edição 
1. O Editor deve acessar o sistema com seu login e senha. 

Figura-1 

2. Clique em Edições e depois em Edições futuras no menu à esquerda, para incluir uma nova edição. 

Figura-2 
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3. Clique em Incluir edições. 

Figura-3 

4. Preencha os campos necessários e adicione a capa. 

5. Será necessário preencher título e descrição separadamente para todos os idiomas ativos na 

revista. 

Figura-4 

6. Clique em Salvar. 
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Publicar Edição 

1. O Editor deve acessar o sistema com seu login e senha. 

2. Clique em Edições e depois em Edições futuras no menu à esquerda. 

Figura-5 
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3. Clique na seta ao lado da edição que deseja publicar. 

Figura-6 

 

 

4. Clique em Publicar edição e em seguida aperte “Ok” na janela de confirmação. 

Figura-7 

 

 

 



 

7 
 

Figura-8 

 

 

 

Submissão 

1. Início 
1. Entre na revista e acesse o sistema com login e senha. 

2. Depois clique em Ver o Site no menu superior à direita. 

Figura-9 
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3. No menu da revista clique em Sobre e depois em Submissões. 

Figura-10 

 

 

 

 

4. Em submissões, clique em Fazer nova submissão.  

a. OBS: Atentar para as condições para submissão a revista. 

Figura-11 
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5. Selecione o Idioma da Submissão principal, à Seção e preencha os Requisitos para Envio de 

Manuscrito 

6. Todas as condições devem ser aceitas marcando as caixas de seleções para prosseguir ao 

passo seguinte 

 

Figura-12 

 

 

 

 

7. Clique em Salvar e Continuar. 
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Figura-13 

2. Transferência do Manuscrito 

1. Clique em Enviar Arquivo 

Figura-14 

 

2. Ao dar prosseguimento na submissão, o sistema abrirá uma janela pop-up com três guias. Pode-se 

selecionar o tipo de componente do artigo a ser carregado (caso seja a versão original de um artigo, 

deve-se selecionar a opção “texto do artigo”, por exemplo). A seleção do tipo de arquivo facilita a 

normalização dos tipos de documentos a serem carregados a cada submissão, visto que podem ser 

inseridos o texto principal e os arquivos suplementares(opcional). Selecione o Componente do Artigo 

e clique em Enviar Arquivo, para fazer o upload do documento. 

 

 



 

11 
 

Figura-15 

3. Em Metadados, caso seja um artigo com vários idioma, é necessário colocar o nome do artigo em 

todos os  idiomas. 

Figura-16 

4. Em Finalização, caso deseja enviar um novo arquivo, clique em Enviar um Novo Arquivo ou clique 

em concluir para continuar. 
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Figura-17 

5. Clique em Salvar e Continuar, para prosseguir. 

Figura-18 

3. Dados da Submissão 

1. Preencha todas as informações (Prefixo, Título, Subtítulo e Resumo). 
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Figura-19 

2. Caso seja um artigo com vários Autores, utilize o botão Incluir Coautor para adicionar outro(s) 

Coautor(es). 

3. Depois de preencher todas as informações clique em Salvar e continuar. 

4.  Confirmação 

1. Lembrando que é possível retroceder aos passos anteriores, para isso clique no link do passo 

desejado:  1. INÍCIO 2. TRANSFERÊNCIA DO MANUSCRITO 3. DADOS DA SUBMISSÃO 4. 

CONFIRMAÇÃO. 

2. Após concluídos e verificados os passos anteriores, clique em Finalizar submissão. 

Figura-20 

Designando Artigos 

1. O Editor-Gerente deve acessar o sistema com login e senha. 

2. Depois clique Submissões Não Designadas em Submissões. 

Figura-21 

3. Clique na submissão que deseje designar o Editor para avaliação. 
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4. No canto direito, na aba participantes, clique em Designar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-22 

5. Em Localizar Usuário, faça uma busca pelo editor responsável em tomar as decisões editoriais e 

escolha uma mensagem predefinida ou preencha o formulário abaixo. 

Figura-23 

6. Após selecionar o usuário ao qual se deseja atribuir o papel, basta clicar em OK, no final do 

formulário. Este processo resulta na exibição de uma notificação, de forma que usuário designado 

será listado na caixa de participantes como editor da revista. Todo usuário designado à essa 

submissão será incluído nesta lista, com o seu papel. 
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7. Com a designação de editor, o usuário tem a permissão de prosseguir com o processo editorial. 

Assim, pode enviar para a avaliação pelos pares, caso o manuscrito tenha potencial para ser 

publicado. Nos casos em que a submissão não atenda os critérios da revista, o editor pode rejeitar a 

submissão, de forma a não ocupar tempo dos pareceristas. Pode, também, aprovar o trabalho, como 

nos casos de autores convidados, ou trabalhos de relevância comprovada. Todas essas decisões são 

de responsabilidade dos editores, revelando a importância desse papel na revista. 

Figura-24 

8. Clique em Enviar para Avaliação 

 

Figura-25 
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Designando Avaliadores 

1. Geralmente no processo padrão de editoração, depois de designar o editor (ou editor associado) é 

preciso selecionar os avaliadores, que mais se adequam ao tema da submissão. O procedimento é 

semelhante ao da designação do editor, porém ocorre por meio do link Adicionar Avaliador, junto a 

seção de Avaliadores. Ao clicar no link é apresentada a página de Adicionar Avaliadores, em que o 

editor pode buscar um avaliador já cadastrado na revista e designa-lo como avaliador deste trabalho. 

Também pode cadastrar um usuário do portal no papel de avaliador na revista e, posteriormente, 

designá-lo à submissão ou, então, criar um novo usuário.  

Figura-26 

2. O processo de busca por avaliadores pode utilizar filtros adicionais, como a área de atuação, média 

de dias que o avaliador demora para responder ou avaliar, quantidade de avaliações, tempo 

decorrido da última avaliação ou quantidade de avaliações ativas para um mesmo avaliador. Desta 

forma, o editor pode otimizar os prazos de avaliação e não sobrecarregar avaliadores. 
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3. Clique em Selecionar avaliador para prosseguir. 

 

Figura-27 

 

4. Após selecionar o avaliador, o OJS apresentará uma tela com uma mensagem que pode ser enviada 

por e-mail, notificando o avaliador da nova tarefa. Nesta tela podem ser definidas as datas de 
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resposta e data limite de avaliação, o tipo de avaliação (se aberta, cega ou duplo-cega), selecionados 

os arquivos a serem avaliados e o formulário de avaliação utilizado. 

 

 

 

5. Clique em Adicionar Avaliador para prosseguir. 

 

Figura-28 

 

 

 

Fluxo de Avaliação - Avaliador 

1. A primeira atividade do fluxo de avaliação é a Requisição, no qual o parecerista avalia se tem 

condições de executar o processo. A aba de requisição no qual apresenta, além do título e resumo 
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da submissão a ser avaliada, a agenda, com as possíveis datas destinadas a essa atividade. O avaliador 

pode aceitar ou declinar do trabalho, sendo que independente da decisão tomada, um e-mail 

automático é enviado ao editor, de forma a registrar o processo. Ao aceitar a tarefa, o avaliador fica 

ciente dos prazos e do trabalho a ser avaliado. 

2. Clique em Aceitar Avaliação para continuar. 

 

Figura-29 

3. A segunda etapa a ser executada é a da diretrizes, no qual o editor pode inserir informações de 

orientação da avaliação. Em alguns caso, o editor pode inserir orientações de avaliação, mas não 

sendo obrigatórios, na medida em que depende muito da política da revista. Mesmo que tenha, cabe 

ao avaliador considerar ou não essas diretrizes. 

4. Clique em Continuar no Passo #3  para prosseguir. 

Figura-30 
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5. A caixa de texto possibilita justificar a avaliação ao editor de forma rápida. Caso o avaliador ache 

necessário, pode fazer um texto e arquivo e enviar ao editor, carregando nesta mesma aba. Por fim, 

uma caixa de seleção indica qual a decisão do avaliador 

 

Figura-31 

6. Por fim, o avaliador finaliza o processo, que envia ao editor a sua decisão, além do OJS registrar tudo 

no histórico de avaliação da submissão no qual essa última apenas marca o final de processo, 

disparando os e-mails automáticos a todos os participantes.  

 

7. Em Recomendação, clique na seta para escolher qual avaliação será recomendada. 

 

Figura-32 

Aceitar: Indicando o mérito e atendimento às diretrizes, de forma que a submissão pode ir para a 

diagramação;  

Correções obrigatórias: A submissão tem méritos, mas precisa de ajustes para atender as diretrizes e outros; 

Submeter novamente para avaliação: A submissão tem méritos, mas precisa de alterações profundas e uma 

nova rodada de avaliação; 

 Submeter à outra revista : A submissão tem méritos mas não se adequa a esta revista;  
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Rejeitar: A submissão não atende a revista;  

Ver comentários: Caso nenhuma das opções atende ao avaliador, tem-se a possibilidade de avisar ao editor 

que leia e considere os comentários. 

 

 

8. Por fim, clique em enviar avaliação para finalizar o processo, na qual envia ao editor a sua decisão, 

além do OJS registrar tudo no histórico de avaliação da submissão no qual essa última apenas marca 

o final de processo, disparando os e-mails automáticos a todos os participantes. Esse texto de 

agradecimento padrão é apresentado, podendo ser alterado se for o caso. 

 

Figura-33 

Processo de Avaliação - Editor 

1. Entre na revista e acesse o sistema com login e senha. 

2. Clique na submissão desejada. 

3. Caso queira uma nova avaliação, clique em Nova Rodada de Avaliação. 

4. No lado direito da página o editor tem a possibilidade de tomar as seguintes decisões, com base 

nos pareceres do avaliador. 

Figura-34 
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Solicitar Modificações: O documento é devolvido ao autor, na medida em que deve considerar as anotações 

e observações, avaliar e reenviar uma nova versão do material, que eventualmente passará por uma nova 

rodada de avaliação; 

Avaliar Submissão: O autor é notificado do aceite, sendo que o documento é encaminhado diretamente 

para a etapa de edição de texto, diagramação e posterior produção, sem passar pelo fluxo da avaliação;  

Rejeitar Submissão: O autor é avisado da negativa de publicação e irá para o arquivo. 

 

5. No caso de trabalhos recomendados pelos avaliadores para publicação, são aceitos, bastando clicar 

em Aceitar Submissão. Este é o caso simples de sucesso na submissão, em que os pareceristas 

verificaram e aconselham a publicação, na qual o trabalho atende todos os critérios da revista.             

Figura-35      
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6. Clique em Próximo: Selecionar Arquivos para Edição de Texto, para prosseguir. 

Figura-36 

7. Clique em Gravar decisão editorial. 

 

Designar Editor de Texto - Editor Gerente 

1. A etapa de editoração de texto , a terminologia depende da instituição, compreende todos os 

procedimentos necessários à adaptação dos textos, tabelas, figuras, diagramação, etc, às regras para 

publicação na revista. Podendo, designar um editor de texto ou mandar direto para à editoração. 

2. Para designar o Editor de Texto, é necessário ir no canto direito, na aba participantes, clique em 

Designar.  

 



 

24 
 

Figura-37 

3. Em Localizar Usuário, selecione editor de texto e clique no editor de texto responsável. 

Figura-38 
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4. Clique em Ok para prosseguir. 

Figura-39 

5. Em Arquivos de Versão Final é necessário fazer o upload, para o Editor de Texto fazer as 

modificações. 

6. Clique em Enviar/Selecionar Arquivo. 

Figura-40 

 

7. Clique em Enviar Arquivo e selecione o componente do artigo. 

8. Clique em continuar para todos os processos. 

9. Com o arquivo submetido na versão final, o editor de texto deve entrar em seu perfil para fazer as 

modificações necessárias. 
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Figura-41 

 

Editor de Texto 

1. O Editor deve acessar o sistema com login e senha. 

2. Clique na submissão designada. 

3. Clique no arquivo em Versão Final, para baixar e fazer as modificações.  

Figura-42 
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4. Em Texto Editado, clique em  Enviar/Selecionar Arquivo, para enviar o artigo com as modificações 

efetuadas. 

Figura-43 

  

5. Clique em Enviar Arquivo para fazer o upload do artigo com as modificações. 

Figura-44 

6. Selecione o Componente do Artigo e clique em Enviar Arquivo. 

7. Em Finalização, caso deseja enviar um novo arquivo, clique em Enviar um Novo Arquivo ou clique 

em concluir para continuar. 
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Figura-45 

8. Selecione o artigo com as modificações e clique em Ok. 

Figura-46 
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Editoração - Editor Gerente 

1. A parte final do fluxo de editoração compreende a validação do texto no seu formato final de 

diagramação, denominado ‘leitura de prova’. Assim, inicia com os documentos diagramados para a 

publicação e termina com eles já publicados, incluindo os todos processos envolvidos para que se 

tenha o documento final publicado, versão final. 

 

 

2. Clique em Enviar para  Editoração no canto direito. 

Figura-47 

3. Em Enviar para Editoração, selecione a versão do arquivo que deseja publicar. 

4. Clique em Gravar decisão editorial. 
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 Figura-48 

5. Como em todas as atividades do fluxo editorial, deve-se atribuir um usuário para o papel de editor 

de layout, ou o próprio editor pode fazer esse papel. Para tanto, na caixa de Participante, pode incluir 

outro usuário para fazer esse papel de editor de layout, compartilhando responsabilidades.  

6. Por fim, basta incluir esse documento em um fascículo, dando paginação, licença e data, clicando no 

link “Agendando Publicação”. Atualmente, para publicação contínua, tem-se um fascículo do ano, 

com todos os trabalhos aceitos durante esse período. Assim, coloca-se todos os trabalhos num 

mesmo número, do ano 
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Figura-49 

7. Clique em Salvar para publicar. 

 

 

Figura-50 
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Configurações 

  1. Revista 

1. O Editor- Gerente deve acessar o sistema com seu login e senha. 

2. No menu esquerdo, clique em Configurações, em seguida Revista. 

Figura-51 

3. A página de Configuração da Revista compõe-se de 4 abas: Equipe Editorial, Contato, Seções e 

Categorias. Assim, configura-se apenas a revista em que o gerente está operando, uma vez que o 

gerente só pode alterar as configurações da revista em que é gerente, ou seja, essas configurações 

são exclusivas à revista em que o usuário é gerente, particularizando cada uma.   
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Figura-52 

 

 

4. Nas configurações da Equipe Editorial, são cadastrados dados como o título da revista, sua sigla, 

abreviatura, editora, ISSN, um resumo do periódico (que aparecerá logo abaixo do título da revista, 

quando listada no portal), o expediente e informações adicionais que aparecerão na página Sobre a 

revista. Deve-se atentar, no entanto, que o ISSN só pode ser requerido por revistas novas, depois 

do primeiro número publicado.  

5. Clique em Salvar. 

Figura-53 

6. Na aba Contato deve-se inserir as informações que possibilitam os usuários interagir com a revista, 

seja por meio de e-mail ou por correspondência. Assim, coloque o endereço postal, e as 

informações de um contato principal e um de apoio técnico. Essas informações serão muito útil 

durante o processo editorial, muitos mensagens automáticas serão enviadas e recebidas por esses 

contatos.  
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Figura-54 

 

 

7. Por fim, a terceira guia de configurações refere-se às Seções da revista, que possibilitam agrupar as 

publicações no sumário das edições. Cada seção criada pode ter uma política e formulários de 

avaliação específicos, com um ou mais editores de seção especialmente designados. 

8. Clique em Incluir Seção para cadastrar uma nova. 

Figura-55 

9. Preencha os campos necessários no formulário e clique Salvar para continuar. 
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Figura-56 

10. Na aba Categorias, clique em Incluir Categoria para adicionar uma nova. 

Figura-57 

11. Preencha os campos necessários no formulário e clique Salvar para continuar. 

Figura-58 
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  2. Website 

1. O Editor- Gerente deve acessar o sistema com seu login e senha. 

2. No menu esquerdo, clique em Configurações, em seguida Website. 

 
Figura-59 

3. A página de Configuração do Website da Revista compõe-se de 7 abas: Aparência, Informações, 

Arquivamento, Idiomas, Plugins, Notícias, Menus de navegação.  

4. Aparência: 

a. Em Logo, Clique em Transferir para inserir a logo. 

 

Figura-60 

b. Sugere-se colocar no campo Rodapé informações que ajudem o usuário, visto que essas 

informações estarão presentes em todas as páginas da revista. 

c. Selecione a fonte adequada à revista.   

d. Em Miniatura da publicação, Clique em Transferir para inserir à miniatura.  

e. Clique em Salvar. 

5. Informação: 

a. A guia Informação refere-se às informações por público-alvo, especificamente para autores, 

editores e bibliotecários 

b. Preencha e clique em Salvar. 
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6. Arquivamento 

a.  Na aba Arquivamento permite ao gerente habilitar a coleta do conteúdo da revista por 

ferramentas de preservação digital, como o LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) e o 

CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff Safe). No Brasil, a preservação é realizada com 

o sistema LOCKSS, por meio da rede Cariniana4 , que está distribuída por todo o país.  

7. Idiomas 

a. Ao acessar a aba Idiomas todas as traduções instaladas no OJS são listas . Assim, pode-se 

selecionar o idioma principal do portal, de forma a atender os usuários prioritários. Os 

idiomas secundários possibilitam os usuários selecionarem o idioma em seus acessos. 

Figura-61 

Interface do usuário: Habilita/desabilita exibição da página no idioma selecionado. 

Submissões: Habilita/desabilita submissão de arquivo no idioma selecionado. 

Formulários: Habilita/desabilita inclusão dos: metadados, título, resumo, capa, no idioma 

selecionado. 

8. Plugins: 

a. Uma importante melhoria da versão 3, em relação aos plugins, é a Galeria de plugins, que 

possibilita instalar e atualizar plugins de forma mais simples. Assim torna-se muito mais fácil 

gerenciar os plugins instalados e ativos na sua revista. Veja que em alguns casos, o plugin 

estará ativado apenas para essa revista e em outros requer ajuda da equipe de TI. 

9. Notícias: 

a. Na aba Notícias pode-se habilitar a publicação de notícias pelos gerentes da revista. As 

notícias são publicadas na página inicial do site e podem ser agrupadas por tipos .  

b. Na aba tipos de notícias clique em Incluir tipo de notícia. 

c. Na aba Notícias, clique em Incluir notícia, para incluir uma nova. 
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Figura-62 

10.  Menus de Navegação:  

a. No OJS 3 também é possível editar os menus que serão exibidos na página inicial da revista 

por meio da aba Menus de Navegação.  

b. Ao abrir esta aba, dentro do bloco de menus de navegação, você verá dois tipos de menus 

que vem definidos por padrão no OJS 3: User Navigation Menu e Primary Navigation Menu. 

O primeiro é destinado aos itens de interação e perfil do usuário e será exibido no lado 

direito do topo da revista, enquanto o segundo é destinado aos itens de informações sobre 

a revista e será exibido na parte central abaixo do logo da revista. 

c. Ademais, é possível editar esses menus, clicando sobre eles, mas também, adicionar outros 

menus por meio do hiperlink adicionar menu. 

 

Figura-63 

d. Caso o editor clique em adicionar menu, será aberto um bloco, no qual, será definido o 

título, a área de navegação onde se encontrará aquele menu(User ou Primary), mas 

também, definir quais itens estarão associados a este. Por fim, clique em salvar para criar o 

novo menu. 

 

Figura-64 
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e. Logo abaixo, no bloco itens do menu de navegação, é possível definir quais itens farão 

parte dos menus da revista, como também, editar, excluir e até mesmo adicionar um novo 

item de menu de navegação. 

 

Figura-65 

f. Caso o editor deseje criar um novo item de menu de navegação é só clicar no hyperlink 

adicionar item. Após clicar, poderá ser definido o título e o tipo de menu de navegação 

desejado. Por fim, clique em salvar para criar um novo item. 

 

Figura-66 

  

3. Fluxo de Trabalho  

 
a. Configure todos os aspetos do Fluxo de Trabalho Editorial, incluindo gestão de ficheiros, instruções 

de submissão, prazos de revisão e diretrizes, notificações de e-mail e muito mais. 

b. Para ter acesso ao fluxo de Trabalho, no menu esquerdo , na parte de administração da revista, 

clique em configurações e em seguida Fluxo de Trabalho. 
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Figura-67 

c. A página de Configuração do Fluxo de Trabalho da Revista compõe-se de 5 abas: Componentes, 

Submissão, Avaliação, Biblioteca da Revista, Emails.  
 

1. Componentes :  
a. Na guia componentes que o editor-gerente da revista irá definir quais informações a 

respeito do artigo deverão ser preenchidas na durante o processo de submissão. 

b. No OJS3 há um total de 12 componentes definidos por padrão. Entretanto, estes poderão 

ser alterados ou até mesmo excluídos caso seja necessário. 

 

 

Figura-68 

c. Caso deseje editar ou excluir um componente, basta clicar na seta ao lado do nome do 

mesmo. 
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d. Em seguida, selecione a opção desejada editar ou excluir. A imagem abaixo destaca os 

passos que devem ser seguidos. 

 

 

Figura-69 

e. Também é possível criar um novo componente por meio da opção Incluir Gênero. Ao clicar 

nesta opção, é necessário preencher o nome, opções, agrupamento por tipo de arquivo e a  

chave, referente ao componente em questão. 

 

  

Figura-70 

f. Além disso, é permitido Ordenar e até mesmo  Restaurar Padrões todos os componentes 

listados, por meio das opções com estes respectivos nomes. 

 

 

Figura-71 
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2. Submissão:  

Na guia submissão é possível configurar os requisitos de submissão, fornecer instruções ao autor, 

configurar os tipos de ficheiro de submissão, além de todas as informações e metadados que fazem 

referência ao processo de submissão do autor. 
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Figura-72 
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3. Avaliação: 
a. Na guia avaliação é possível configurar os requisitos de avaliação, fornecer padrões dos 

prazos de avaliação, criar formulário de avaliação, definir avaliação por pares, definir 

diretrizes para avaliação. 

 

 

Figura-73 
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4. Biblioteca da Revista: 

a. A Biblioteca da Revista oferece um repositório de ficheiros para armazenar e facilmente partilhar 

ficheiros comuns, tais como as instruções de escrita de artigos, contratos aos autores e 

formulário de publicação, e materiais de marketing. 

b. Os objetos armazenados na Biblioteca da Editora podem ser rapidamente recuperados e 

adicionados à Biblioteca da Submissão para ser partilhado com os autores ou assistentes. 

c. A biblioteca divide-se em 4 categorias tais como: Marketing, Permissões, Relatórios e 

Outros. 

 

 

Figura-74 

d. Para adicionar um novo arquivo a biblioteca basta clicar em  Incluir Arquivo. 

 

 

Figura-75 

 

 

e. Logo após, incluir as informações referentes ao Nome e Tipo(Categoria) do documento e 

anexá-lo. Também é possível decidir se o documento será de livre acesso ao público ou não. 
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Figura-76 

5. Email : 

a. Na aba Emails é possível configurar as mensagens que serão enviadas por padrão durante o 

processo editorial e de submissão. 

b. Informações como Assinatura, Endereço de Retorno e Modelos Prontos de Mensagens são 

configuradas nesta aba. A  Assinatura refere-se a mensagem de rodapé que será exibida por 

padrão em todos os emails da revista. Já o Endereço de Retorno refere-se a qualquer e-mail 

retornado (não recebido pelo destinatário) que produzirá uma mensagem de erro encaminhada 

para o endereço informado. Ademais, é possível definir em Modelos Prontos de Mensagens 

algumas mensagens por padrão que poderão ser selecionadas para envio. 
c. Assim como em outras configurações, em Modelos Prontos de Mensagens, é possível 

adicionar, excluir ou editar estes modelos.  
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Figura-77 

4. Distribuição 
a. Configure todos os aspetos de mecanismos de busca , acessos a conteúdos, controles de 

pagamentos, permissões de licenças  e direitos autorais. 

b. Para ter acesso ao fluxo de Trabalho, no menu esquerdo , na parte de administração da revista, 

clique em configurações e em seguida Distribuição. 

 

Figura-78 
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c. A página de Configuração da Distribuição compõe-se de 4 abas: Indexação, Acesso, Pagamentos e 

Permissões. 

 

1. Indexação: 

a. Em Descrição o Editor-Gerente, precisa incluir uma breve descrição sobre a revista e inserir 

palavras chaves relevantes, que facilitem a busca em sites de pesquisas. 

 

Figura-79 

2. Acesso: 

a. O sistema oferece opções de segurança para restringir acesso ao conteúdo da revista, 

mantendo controles de atividade sobre a submissão para auditoria. 

 

Figura-80 

 

 

3. Pagamento: 
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a. Configure as opções de pagamento através do formulário disponível. Usuários deverão estar 

cadastrados e logados no sistema para realizar pagamentos. 

 

Figura-81 
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4. Permissões: 

a. Configure as opções de nota de direitos autorais, políticas a seguir sobre a revista, detentor 

de copyright e licença. 

 

Figura-82 
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 Usuários & Papéis 

     1. Usuários 

 
1. Ao acessar o ambiente administrativo como editor-gerente, no menu lateral esquerdo clique em 

Usuários & Papéis e , em seguida,  Usuários. 

2. Você será redirecionado para a página de Usuários, no qual, estão listadas todas as pessoas 

cadastradas na revista. 

 

3. Nesta aba, é possível editar, desabilitar, remover, acessar como, mesclar usuário, mas também, 

mandar um e-mail para uma determinada pessoa cadastrada na revista. 

4. Ao editar um usuário também é possível alterar o papel dele dentro da revista, assim como, caso for 

um usuário novo , autorizar o acesso deste a revista. 

 

5. Outrossim, é possível cadastrar um novo usuário na revista por meio do hiperlink incluir usuário. 
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     2. Papéis 
  

1. Ao acessar o ambiente administrativo como editor-gerente, no menu lateral esquerdo clique em 

Usuários & Papéis e , em seguida,  Papéis. Ou, se preferir, clique na tab Papéis no menu superior. 

 

2. Em Papéis, é possível gerenciar e editar todas as funções presentes dentro da revista, como também, 

criar ou excluir novos papéis. 

3. Ademais, pode-se associar cada papel a uma fase dentro do processo de submissão por meio do 

checked da tabela. 

4. Cada papel tem seu nível de permissão dentro da revista, em que, os que vem por padrão no OJS3 não 

são passíveis de alteração com respeito a esse fator. Caso deseje criar um novo papel com um nível 

de permissão específico basta clicar no hiperlink Incluir Papel.  
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     3. Opções de Acesso ao Site 
  

1. Ao acessar o ambiente administrativo como editor-gerente, no menu lateral esquerdo clique em 

Usuários & Papéis e , em seguida,  Opções de Acesso ao Site. Ou, se preferir, clique na tab Opções de 

Acesso ao Site no menu superior. 

 

2. Nesta aba, é possível configurar opções de acesso a revista, cabendo ao editor-gerente restringir ou 

não o acesso e o cadastro de novos usuários a revista.  
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 Submissão Rápida 

1. Para realizar uma submissão rápida, é necessário entrar com o perfil de editor. 

2. No menu esquerdo, clique em Ferramentas, em seguida Importar/Exportação. 

 

Figura-83 

3. Ao dar prosseguimento na submissão rápida, o sistema abrirá uma nova página. Pode-se selecionar 

o tipo de seção a ser carregado (caso seja a versão original de um artigo, deve-se selecionar a opção 

“Artigos”, por exemplo). A seleção do tipo de arquivo facilita a normalização dos tipos de arquivos a 

serem carregados a cada submissão. 

4. Defina o Prefixo, Título, Subtítulo e Resumo. 
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Figura-84 

 

5. Para enviar o arquivo para submissão, clique em Adicionar composição final. Em criar nova 

composição digite o rótulo do arquivo (O rótulo é utilizado para identificar o formato do 

documento) e clique em salvar para continuar. 

 

Figura-85 

6. Ao dar prosseguimento na submissão, o sistema abrirá uma janela pop-up com três guias. Pode-se 

selecionar o tipo de componente do artigo a ser carregado (caso seja a versão original de um artigo, 

deve-se selecionar a opção “texto do artigo”, por exemplo). A seleção do tipo de arquivo facilita a 

normalização dos tipos de arquivos a serem carregados a cada submissão, visto que podem ser 

inseridos o texto principal e os arquivos suplementares(opcional). Selecione o Componente do Artigo 

e clique em Enviar Arquivo, para fazer o upload do documento. 
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Figura-86 

 

7. Em Metadados, caso seja um artigo com vários idioma, é necessário colocar o nome do artigo em 

todos os  idiomas. 

 

Figura-87 

8. Em Finalização, caso deseja enviar um novo arquivo, clique em Enviar um Novo Arquivo ou clique 

em concluir para continuar. 
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Figura-88 

 

 

9. Caso deseje submeter em uma edição publicada, selecione a edição em Agendar para publicação. 

10. Clique em Salvar para continuar. 

 

 


