
TUTORIAL PARA
SUBMISSÃO DE ARTIGOS 



O TUTORIALO TUTORIAL

Este tutorial foi desenvolvido para
capacitar pesquisadores autores que desejam
submeter contribuições às revistas que utilizam
o SEER – Sistema de Editoração Eletrônica de
Revista como plataforma.



SEERSEER

O SEER f i d id i d l I i B il iO SEER foi traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) baseado no software
Open Journal Systems, desenvolvido pelo Public Knowledge Project,
da Universidade British Columbia.

O objetivo do sistema é reduzir o tempo, energia e custoj p , g
das tarefas de secretaria e gerenciamento associadas à edição de
uma revista, enquanto melhora o controle do processo editorial.

O sistema procura melhorar a qualidade das publicações
científicas através de um número de inovações, quais sejam, tornar
as políticas da revista transparentes e melhorar a indexação dosas políticas da revista transparentes e melhorar a indexação dos
artigos.



PROCESSO DE SUBMISSÃOPROCESSO DE SUBMISSÃO

O sistema oferece ao autor a possibilidade de
enviar suas submissões diretamente ao sistema da
revista.

O processo de submissão possui 5 passos, com
instruções disponíveis em cada passo.

O sistema oferece ainda a possibilidade de
acompanhamento do andamento das submissões.



PROCESSO DE SUBMISSÃOPROCESSO DE SUBMISSÃO

O autor deve iniciar sua interação com a revista na
página de cadastro

Visão geral dos passos de submissãog p

•PASSO 1 –Iniciar submissão

•PASSO 2 –Inclusão de metadados

•PASSO 3 –Transferência do manuscrito

•PASSO 4 –Transferência do arquivo suplementar opcionalPASSO 4 Transferência do arquivo suplementar opcional

•PASSO 5 –Confirmação da submissão



PROCESSO DE SUBMISSÃOPROCESSO DE SUBMISSÃO

Os autores não precisam concluir os 5 passos de uma
vez, sendo possível sair do sistema durante o processo.

Os autores podem retomar de onde pararam, acessando
as submissões listadas como "Incompletas", na lista de
submissões ativassubmissões ativas.



CONTEÚDO DO TUTORIALCONTEÚDO DO TUTORIAL

Este tutorial apresenta a simulação dos passos que um
autor em potencial deve seguir para a submissão de artigos no
sistema.

Os slides apresentam telas com marcações e
comentários para auxiliar a compreensãocomentários para auxiliar a compreensão.



Para submeter artigos à revista, o autor deve se
cadastrar, clicando no link Cadastro, no menu
superior.
I f õ i à b i ã ãInformações pertinentes à submissão são
encontradas também no item “Informações”,
assinalado ao lado e no item “Sobre” a revista, no
menu superior.



Nesta página o autor deveNesta página, o autor deve
preencher todos os campos do
Perfil, escolhendo um login e
senha.

Certifique‐se que está
informando um e‐mail válido.



No campo “Resumo da biografia”,p g
o autor deve informar, no
mínimo, a titulação máxima e
filiação institucional.

Atenção para o item “Cadastrar
como”, pois apenas a opção
“Autor” permite o envio de
submissões ao sistemasubmissões ao sistema.

Ao finalizar o preenchimento dos 
campos, o autor deve clicar em p ,
“cadastrar”. O Autor receberá um 
e‐mail de agradecimento pelo 
cadastro.



O autor deve clicar na função
autor para ter acesso à área dep
submissões do sistema.
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Para acompanhamento das
submissões o autor deve clicar no
título da submissão. Também é
possível ver o status da
submissão em “Situação” (em fila
para avaliação; em edição, etc)
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Para iniciar o processo dePara iniciar o processo de
submissão é necessário clicar no
link assinalado.



PASSO 1

Iniciar submissão 

•Escolha da seção da revista onde o autor deseja publicar

•Aceite das condições de submissão (obrigatório)

•Concordância com a Declaração de Direito Autoral da Revista

•Espaço para comentários opcionais ao editor p ç p p



tutorial
A escolha de seção para qual desejaA escolha de seção para qual deseja
submeter o documento é item obrigatório

O autor deve certificar‐
se de cumprir todas as
condições de submissão
e assinalá lase assinalá‐las.



O autor deve aceitar a
declaração de direito
autoral.

Para prosseguir, deve‐se
clicar em “Salvar e
continuar”



PASSO 2

Inclusão de metadados

Para indexação do artigo submetido é necessário o autor 
preencher os Metadados como parte do processo editorial.

Metadados, ou dados sobre dados, são
um conjunto de termos que descrevem
o documento, como por exemplo:
palavras‐chave, resumo.
O sistema apresenta texto explicativo
sobre a importância do preenchimento
dos metadados do artigo.



Caso não tenha preenchido
os campos iniciais de
cadastro, o autor deverá
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,
fazê‐lo neste passo.

No campo “Resumo da
biografia” deve se informarbiografia , deve‐se informar,
no mínimo, a titulação
máxima e filiação
institucional.

Caso seja um Trabalho em
co‐autoria,para cada um
desses autores deve‐se clicar
em “Incluir Autor” e
preencher seus dados.
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Ao cadastrar os co‐
autores, é possível alterar
a ordem de aparição dosp ç
autores, escolher qual o
contato principal para
correspondência, e excluir
autores incluídos
indevidamente.



Preencher o campo “Título” e
“Resumo” em português e no
campo “Palavras‐chave” os termos
(no mínimo 3) que melhor( ) q
descrevem o conteúdo do trabalho.
Deve‐se incluir as Palavras‐chave
separadas por ponto‐e‐vírgula.
Ex: “impressora; papel; tinta”p ; p p ;

Após isso, no início da página
altere o idioma para preencher
o “Título” “Resumo” eo Título , Resumo e
“Palavras‐chave” em inglês

O não preenchimento desses
campos implicará o atraso do
processo de submissão, já que
o editor terá, forçosamente,
que solicitarque solicitar
ao autor que mesmo
complete os
dados em
branco.; árvore



PASSO 3

Transferência do manuscrito

•Transferência do arquivo para a revistaTransferência do arquivo para a revista

•Informações sobre como assegurar uma avaliação pelos pares 

cegacega.

•O sistema oferece as instruções para a transferência do arquivo.



Para transferir o
documento (no formato
aceito pela revista) bastaaceito pela revista), basta
procurá‐lo em seu
computador, clicando em
“Arquivo...” e após
localizá‐lo, clicar em
“Transferir”.

Para assegurar‐se de que a
identificação do
documento foi removidadocumento foi removida,
recomenda‐se que o autor
leia as instruções do link
Assegurando uma
avaliação cega segura.
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Após a transferência do documento,
o mesmo é renomeado pelo sistema,p ,
que também registra o nome
original, o tamanho, a data e a hora
da transferência.

Para substituição do documento,
basta transferir o novo documento
em Substituir documento de
submissão, seguindo os mesmos
passos anteriores.

Para prosseguir, o autor deve clicar
em “Salvar e continuar”.



PASSO 4PASSO 4
Transferência do arquivo suplementar opcional

•Transferência opcional de arquivos suplementares e

•Descrição do documento transferido (preenchimento de

metadados)

Os arquivos suplementares compreendem conjuntos de dados
de pesquisa, instrumentos de pesquisa, textos fonte ou outro
material que podem ser um apêndice para a submissão.
Estes arquivos devem estar em um dos seguintes formatos
(Word, OpenOffice, Excel, PowerPoint, JPEG, RTF).



A transferência do(s)
documento(s) suplementar é
passo opcional. Caso não
deseje transferir nenhumdeseje transferir nenhum
arquivo, o autor deve clicar
em “salvar e continuar” para
prosseguir.
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Ao transferir um
documento suplementar, o
sistema apresenta a tela de
metadados do arquivo, que
devem ser preenchidos, se
pertinentes ao arquivo em
questão. Atenção ao campo
título, que é obrigatório.



O autor tem a opção de
“Apresentar o documento
aos avaliadores (sendo a
decisão final do Editor) e de
“Substituir o documento”.

Para prosseguir, o
autor deve clicar emautor deve clicar em
“Salvar e continuar”.



Após o preenchimento dos
metadados, o autor é
direcionado à página inicial
do Passo 4, onde pode
editar ou excluir o
documento, bem como
transferir outros
documentos suplementares,
seguindo as etapas
anteriores.

Para prosseguir, o autor deve
clicar em “Salvar e
continuar”.



PASSO 5

Confirmação da submissão ç

•Confirmação da submissão, onde o autor é convidado a rever os ç ,
passos anteriores.

IMPORTANTE: Após a confirmação não é possível alterar oIMPORTANTE: Após a confirmação, não é possível alterar o 
arquivo submetido.



Neste passo o autor é
convidado a rever os passos
anterioresanteriores.

Para finalizar a submissão, o
autor deve clicar em
“Concluir submissão”Concluir submissão .



O sistema apresenta uma 
mensagem que indica a 
conclusão da submissãoconclusão da submissão.

O autor receberá um e‐mail 
de notificação da submissão.

Para voltar à tela de 
acompanhamento da 
submissão, o autor deve 
clicar em “Submissõesclicar em  Submissões 
ativas”.



Para conferir os dados da
submissão e editar os
metadados, deve‐se clicar
no título da submissão.

Deve‐se acompanhar o
status da submissão em
Situação, que terá link ativo
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ç , q
de acordo com o estágio em
que se encontra (em fila
para avaliação; em edição,
etc))

Para sair do sistema o autorPara sair do sistema, o autor
deve clicar em “sair do
sistema”.



Durante o processo, o autor
deverá ficar atento às
situações nas quais ele éç q
acionado, por exemplo,
quando alterações no
manuscrito são requeridas,
seja por um editor de texto(opcional) j p
ou por um julgador .



Esta página é exibida apósEsta página é exibida após
o autor sair do sistema



ContatoContato
IF Fluminense ‐ Rua Dr. Siqueira, 273 ‐ Bloco A ‐ Sala 28 ‐ Parque Dom Bosco

Campos dos Goytacazes/RJ CEP: 28030‐130 – Brasil
Tel.:(22) 2726‐2882 
Fax: (22) 2733‐3079

essentia@iff.edu.br@

www.essentiaeditora.iff.edu.br

Fonte: Adaptado do Tutorial do IBICT  (http://seer.ibict.br/images/stories/file/tutoriais/tutorial_de_submissao_de_artigos.pdf)


