
    
 

 

GUIA RÁPIDO  

Submeter artigo em uma revista 
(para os casos de autores que desejam submeter artigo em uma revista) 

 
 

Observações iniciais: para submeter em uma revista, é necessário ter cadastro nela: 
 Caso você já possua cadastro em alguma revista do Portal, porém não possui na 

revista que deseja publicar, veja o guia rápido “Cadastro de usuário em nova 
revista”. 

 Caso você não possua cadastro em nenhuma revista do Portal, veja o guia rápido 
“Cadastro de novo usuário”. 
 

 
Passo a passo para submeter artigo 

1. Acesse a revista que deseja publicar e clique em “Acesso”; 

 

2. Preencha os campos de usuário e senha; 
3. Clique em “Acesso”; 



    
 

 

4. Clique em “Nova submissão”; 

 

5. Escolha a seção da revista que deseja publicar. Algumas revistas possuem 

divisões temáticas, verifique a seção adequada para a sua submissão e selecione; 

6. Marque todos essas opções para estar de acordo com as normas da revista; 

7. Comentário para o editor: use esse espaço para o interesse de informar o editor 

sobre alguma observação em relação à sua submissão; 

8. Marque essa opção para concordar com os termos de declaração de direito 

autoral da revista; 

9. Marque essa opção para concordar com os termos de privacidade da revista; 

10. Clique em “salvar e continuar”; 



    
 

 

11. Defina o “Componente do artigo”; 

12. Clique em “Enviar arquivo” para enviar o documento do seu artigo; 

13. Clique em “Continuar”; 

 



    
 

14. Clique em editar para o interesse em renomear o nome do arquivo enviado; 

15. Clique em “concluir” para continuar; 

 

 

16. Para enviar um novo arquivo clique em “Enviar um novo arquivo”: 

16.1 Sempre escolha a opção “Selecionar arquivo (preservar 
histórico)”, caso você escolha a outra opção (que geralmente é o nome 
do arquivo enviado anteriormente), o sistema irá substituir o arquivo já 
enviado pelo novo, e aí você perde o anterior; 

16.2 Escolha o “Componente do artigo”; 

16.3 Clique em “Enviar arquivo” para enviar o novo arquivo; 

16.4 Clique em “Concluir”; 

16.5 Clique em “Editar”, caso tenha o interesse em renomear o arquivo; 

16.6 Clique em “Concluir” para continuar. 

17. Para concluir o envio de arquivo clique em “concluir”; 

 



    
 

 

 

18. Confira os arquivos enviados; 

19. Clique em “Salvar e continuar”; 

 

 



    
 

20. Preencha, ao menos, os campos obrigatórios, com asterisco e, caso o artigo 

tenha mais autores, clique em “Incluir Coautor”; 

21. Importante: em “Palavras-chave”, tecle enter para separar uma palavra-chave 

da outra, não use pontuação como ponto ou ponto e vírgula, por exemplo; 

22. Clique em “Salvar e continuar”; 

 

 

 



    
 

23. Clique em “Finalizar submissão”; 

 

24. Submissão completa. Agora basta aguardar a resposta do editor da revista. 

 
 

 

 


