
TUTORIAL 
MENU (clique sobre uma das opções) 

1. CADASTRO DE LEITORES/AUTORES/AVALIADORES 
2. SUBMISSÃO DE TEXTO 
3. REENVIO DE TEXTO NA AVALIAÇÃO  
4. REENVIO DE TEXTO NA EDIÇÃO 

Dúvidas? Entre em contato com edunp@unp.br 



Cadastro de Autor/Leitor e/ou Avaliador 
Escolha a revista de seu interesse e clique em CADASTRAR 



CADASTRO NOVO  – Parte 1 
Preencha todos os campos obrigatórios  – os com *. 
 
JÁ POSSUO CADASTRO 
Caso já possua cadastro em outra revista  do repositório UnP. Clique sobre a opção CLIQUE AQUI. 



CADASTRO NOVO – Parte 2 
No final do cadastro há as opções do tipo de cadastro que você deseja. Escolha entre as opções LEITOR, AUTOR E/OU 
AVALIADOR. As opções LEITOR E AUTOR são aceitas de imediato. A opção AVALIADOR é uma sugestão aos editores da 
revista, caso aceita, você será notificado sobre a função de AVALIADOR.  
Para finalizar o cadastro, clique em CADASTRAR. 



TUTORIAL 
 

Dúvidas? Entre em contato com edunp@unp.br 

SUBMISSÃO DE TEXTO 



Página do usuário há os perfis que está cadastrado.  
PARA SUBMETER UM TEXTO PARA A REVISTA clique em NOVA SUBMISSÃO, referente ao perfil AUTOR. 

SUBMISSÃO DE TEXTO 



PASSOS PARA SUBMETER SEU TEXTO 
 
Siga os 5 passos de submissão do texto, inserindo os dados e arquivos.  
Em todos os passos há, no final da página, um botão verde para confirmar ou salvar as informações. Só após clicá-lo  
é possível seguir para o passo seguinte.  
O passo 5 é a confirmação final.  
Automaticamente, você e o editor da revista receberá um e-mail notificando a submissão. 
 
PASSO 1: Início Escolha a seção; o idioma; aceite as condições de submissão; SALVE E CONTINUE (clicando 

sobre o botão verde) 



PASSOS PARA SUBMETER SEU TEXTO 
 
PASSO 2: TRANSFERÊNCIA DO MANUSCRITO 

Clique sobre “Escolher arquivo” (Escolha o arquivo com o texto em seu computador);  Em seguida, clique sobre o 
botão TRANSFERIR; Visualize se o arquivo aparece na tela ; e SALVE E CONTINUE (clicando sobre o botão verde). 



PASSOS PARA SUBMETER SEU TEXTO 
 
PASSO 3: INCLUSÃO DE METADADOS 

Preencha todos os campos com * 
(são obrigatórios);  
Em seguida, SALVE E CONTINUE 
(clicando sobre o botão verde). 
 
Recomendamos o 
preenchimentos de todos os 
campos que estão marcados em 
cinza mais escuro. 
 
INCLUSÃO DE CO-AUTORES 
Para cada co-autor, você deve 
clicar no botão INCLUIR AUTOR e 
inserir os dados Prenome, 
Sobrenome, e-mail, 
Instituição/Afiliação. 



PASSOS PARA SUBMETER SEU TEXTO 
 
PASSO 4: TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES 

Você pode inserir documentos complementares ao texto como conteúdos referentes ao apêndice, como 
questionários, tabelas, gráficos, etc.  
Clique sobre “Escolher arquivo” (Escolha o arquivo com o texto em seu computador);  Em seguida, clique sobre o 
botão TRANSFERIR; Visualize se o arquivo aparece na tela ; e SALVE E CONTINUE (clicando sobre o botão verde). 
 
Caso Não tenha documentos complementares para inserir, clique direto em SALVAR e CONTINUAR (botão verde). 



PASSOS PARA SUBMETER SEU TEXTO 
 
PASSO 5: CONFIRMAÇÃO DA SUBMISSÃO 

Faça a conferência do texto submetido e a data. Para finalizar a submissão, 
clique em  CONCLUIR SUBMISSÃO (botão verde). 
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Dúvidas? Entre em contato com edunp@unp.br 

REENVIO DE TEXTO COM AJUSTES  

NAS ABAS AVALIAÇÃO E EDIÇÃO 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA AVALIAÇÃO 

Entre no sistema com seu Login e Senha; clique sobre o botão ACESSO. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA AVALIAÇÃO 

Clique sobre o título do texto que foi submetido. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA AVALIAÇÃO 

Na página que abriu, verifique se a ABA selecionada é a ABA AVALIAÇÃO. 
Caso não seja, clique sobre ela.  



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA AVALIAÇÃO 

Ao abrir a página de AVALIAÇÃO, procure o item "Decisão Editorial". 
Há um campo chamado "Transferir Versão do Autor", clique sobre o botão ESCOLHER ARQUIVO e procure 
em seu computador o arquivo que deseja enviar ao sistema.  
Em seguida, clique no botão TRANSFERIR. Lembre-se que o formato do arquivo deve ser em DOC ou DOCX), 
conforme orientado nas diretrizes de submissão. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA AVALIAÇÃO 

a. Confira a inserção do arquivo, como mostra a imagem em detalhe abaixo. 

b. Em seguida, clique no ícone da carta para notificar o editor que reenviou o texto.  

c. Abrirá uma página de 

envio de e-mail, confira o 

texto, edite como desejar 

e clique em ENVIAR. 

 

 

 

d. Para sair do sistema, 

clique sobre o link  SAIR 

DO SISTEMA, localizado 

no lado direito da tela. 
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REENVIO DE TEXTO COM AJUSTES  

NAS ABAS AVALIAÇÃO E EDIÇÃO 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA EDIÇÃO 

Entre no sistema com seu Login e Senha; clique sobre o botão ACESSO. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA EDIÇÃO 

Clique sobre o título do texto que foi submetido. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA EDIÇÃO 

Na página que abrir, verifique se a ABA selecionada é a EDIÇÃO. Caso não seja, clique na palavra EDIÇÃO. 
Ao abrir a página de EDIÇÃO, procure o item “Edição de Textos“. 
No item 1, você encontra o texto com as indicações de ajustes. Clique sobre ele para baixar o arquivo 
enviado pelo editor. 
Após efetuar os ajustes solicitados, no item 2 “Edição de texto do autor” há um campo para inserção do 
texto ajustado. Clique sobre ele o botão ESCOLHER ARQUIVO e procure em seu computador o arquivo que 
quer enviar ao sistema. 
Em seguida, clique no botão TRANSFERIR. Lembre-se que o formato do arquivo deve ser em DOC ou DOCX, 
conforme orientado nas diretrizes de submissão. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA EDIÇÃO 

a. Confira a inserção do arquivo, como mostra a imagem em detalhe abaixo. 

b. Em seguida, clique no ícone da carta para notificar o editor que reenviou o texto.  

c. O sistema perguntará se você deseja realmente concluir a tarefa. Clique em OK, se já tiver 

enviado o arquivo. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA EDIÇÃO 

d. Ao clicar em OK, abrirá a página abaixo de envio de e-mail para notificar o editor.  

e. Confira o texto, edite o que desejar e clique em ENVIAR. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA EDIÇÃO 

Ao voltar para a página de EDIÇÃO. A tarefa estará concluída, como mostrado abaixo. 



REENVIO DO TEXTO COM AJUSTES SOLICITADO PARA SER INSERIDO NA ABA EDIÇÃO 

Para encerrar, clique sobre o link SAIR DO SISTEMA. 



TUTORIAL PARA AUTORES 
 

Dúvidas? Entre em contato com edunp@unp.br 


