
   

 

GUIA RÁPIDO  

Como editar meus dados, senha e papéis?  
(para os casos de usuários que desejam editar os seus dados, senha, ou papéis nas revistas que 

está cadastrado) 
 

Passo a passo 

1. Acesse a revista que você possui acesso e clique em “Acesso”; 

 

2. Preencha os campos de usuário e senha; 

3. Clique em “Acesso”; 



   

 

4. No canto superior direito, clique em “Perfil”; 

 
 

5. Na aba “Identificação”, você pode editar seus dados relacionados ao seu nome 
de usuário;  

 



   

 
6. Na aba “Contato”, você pode editar seus dados de contato e os idiomas 

conhecidos; 
 
 

 



   

 
7. Na aba “Público”, você pode editar dados como foto, resumo da bibliografia, 

URL e ORCID; 
 

 
 

8. Na aba “Papéis”, você consegue configurar as suas informações de papéis nas 

revistas que possui cadastro; 

9. Veja que esse usuário está cadastrado apenas como autor na revista em que ele 

está logado; 

10. Para acessar informações de papéis em outras revistas clique em “Registrar-se 

em outras revistas”; 

11. Preencha este campo caso tenha áreas de interesse para avaliações; 



   

 

 

12. Após clicar em “Registrar-se em outras revistas”, você verá uma lista com todas 
as revistas do Portal. Nas revistas que você possuir algum cadastro, estará 
marcado conforme a imagem. Repare que este usuário está cadastrado como 
autor na revista Boletim Goiano de Geografia e como avaliador na Ciência 
Animal Brasileira. Caso ele tivesse o interesse em se cadastrar como avaliador 
do Ateliê Geográfico, por exemplo, bastaria habilitar o checkbox de avaliador da 
revista e depois salvar. 
 

  
 



   

13. Na aba “Senha” você consegue mudar sua senha. Caso você não lembre sua 
senha atual, veja o passo a seguir. 

 

14. Acesse novamente a página de acesso da revista e clique em “Esqueceu a 
senha?” e depois siga os passos orientados. Caso você tenha problemas em 
receber o e-mail de retorno do site, entre em contato com o suporte do Portal 
pelo e-mail adm.portal.ufg@gmail.com e solicite uma nova senha. 
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