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Criar Nova Edição
1. Acesse o sistema com seu login e senha, usuário dever ter perfil de Editor.

Figura 1 - Acessando o Sistema

2. Caso não esteja na página do usuário, clique em PÁGINA DO USUÁRIO no menu.
3. Clique em Incluir edição na tarefa do Editor.

Figura 2 - Passos 2 e 3.

4. Preencha os campos necessários.
5. Caso inclua capa será necessário enviar arquivo da capa separadamente para todos os idiomas ativos.
6. Clique em Salvar.
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Local onde será inserido a edição, geralmente
selecionamos Edições futuras para publicar
depois de adicionar todos os artigos.

Caso inclua capa, selecione idioma
e clique em submeter e depois
repita o passo de envio do arquivo
da capa. Repetir em todos os
idiomas

Ativa capa

Escolhe arquivo para
capa

Não utilize Folha
de Estilos

Ocultar miniatura da capa
na lista ex. EDIÇÕES
ANTERIORES

Ocultar imagem da capa

Figura 3 – Passos 3,4 e 5
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Submissão Rápida
7. Acesse o sistema com seu login e senha, usuário dever ter perfil de Editor-Gerente.
8. Caso não esteja na página do usuário clique em PÁGINA DO USUÁRIO no menu.
9. Clique em Editor-Gerente.
10. Na janela aberta clique em Importar/Exportar dados.
11. Na próxima janela clique em Submissão rápida: Plugin de submissão em 1 passo.

Figura 4 - Passos 7,8 e 9: Acessando o Sistema na função Editor.

Figura 5 - Passo 10: Importar/Exportar Dados.
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Figura 6 - Passo 11.
12. No Idioma do formulário selecione o idioma e depois clique em Submeter.


Obs: Depois de selecionar o idioma NÃO ESQUEÇA de clicar em submeter.

13. No DESTINO DA SUBMISSÃO – Incluir na edição existente - selecione a edição para onde o artigo será incluído.

Repetir para todos os outros
idiomas

Escolha a edição Ex.
v. 2, n. 32 (2016)
Opcional, caso a data seja
diferente da atual preencha
Opcional, caso a revista seja
numerada preencha

Figura 7 - Seguindo os Passos 12 e 13.
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14. Em DADOS DA SUBMISSÃO – SEÇÃO - Escolha a seção.
15. IDIOMA DA SUBMISSÃO – Este é o idioma padrão, não precisa alterar.
16. Clique em Escolher arquivo, depois de selecionar o arquivo clique em Transferir.


Obs. Depois de escolher o arquivo NÃO ESQUEÇA de clicar em Transferir.

Selecione a seção
ex. Artigos

Não precisa alterar

Repetir para todos os outros idiomas
Figura 8 - Passos 14, 15 e 16 da Submissão Rápida.

17. Em AUTORES preencha os campos.
18. Caso o artigo tenha mais de um autor, clique em Incluir autor para adicionar mais campos.
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Caso o artigo tenha
mais de um autor
Figura 9 - Passos 17 e 18.
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19. Digite o Título e Resumo.

Figura 10 - Passo 19: Preenchendo Título e Resumo.
20. Caso o artigo seja publicada em vários idiomas repetir os passos 6, 10, 13 e 19.
21. No final clique em Salvar e continuar para sair ou Salvar e criar outra para nova submissão

Figura 11 - Passos 20 e 21.
22. Caso tenha clicado em Salvar e continuar, na janela seguinte poderá criar nova submissão rápida clicando em
Voltar à submissão rápida.

Figura 12 - Passo: 22.
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Publicar edição
1. Acesse o sistema com seu login e senha, usuário dever possuir o perfil de Editor.
2. Caso não esteja na página do usuário clique em PÁGINA DO USUÁRIO no menu de navegação.
3. Clique em Editor.

Figura 13 - Passos 1 e 2: Acessando o Sistema na Função de Editor.

4. Na janela aberta, clique em Edições futuras.

Figura 14 -Passo 4: Edições Futuras.
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5. Clique na edição que deseja publicar, ex. V. 1 N. 21 (2016).

Figura 15 - Passo 5: Escolhendo a Edição a ser Publicada.

6. Clique em Publicar edição.
7. Depois clique em Ok na janela de confirmação.

Figura 16 – Passos 6 e 7: Publicação.
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Artigos em vários idiomas
Ao habilitar idiomas adicionais alguns itens, como títulos, imagens e cabeçalhos da revista,
metadados de artigos, podem ser incluídos em outros idiomas.

Metadados
1. No passo 3, Metadados da Submissão, no idioma do formulário, selecione o idioma e depois clique em
Submeter.
2. Preencha com informações principalmente TÍTULO e RESUMO.
3. Repita os passos 1 e 2 para todos os idiomas adicionais.
4. Depois de preencher os metadados em todos os idiomas clique em Salvar e continuar.

Figura 17 - Passos: 1, 2, 3 e 4: Submetendo Artigo em outros Idiomas.

5. Prossiga os passos restantes normalmente.
6. No fim da submissão prossiga para o passo de Edição.
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Arquivos (PDF, HTML)
7. Depois da submissão do artigo, como editor, no artigo em edição, no passo EDIÇÃO, em LAYOUT, no
documento clique em EDITAR.
Para adicionar arquivo siga o passo 9.

Figura 18 - Passo 7.
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8. Na janela aberta selecione o idioma do arquivo referente e depois clique em Salvar.

Figura 19 - Passo 8.

9. Para adicionar mais arquivos, marque Composição Final e depois clique em Escolher arquivo.
10. Após a seleção do arquivo clique em Transferir.
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11. Siga o passo 8.

Figura 20 - Passos 9 e 10.
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Editar Metadados
12. Os passos de 1 a 4, metadados, também pode ser adicionado ou alterado na fase de EDIÇÃO em
EDIÇÃO DE TEXTO no link AVALIAR METADADOS.

Figura 21 - Passo: 12

13. No idioma do formulário, selecione o idioma e depois clique em Submeter.

Figura 22 - Passo 13: Submetendo Idioma.

14. Preencha com informações principalmente TÍTULO E RESUMO.

Figura 23 - Passo 14: Fornecendo Título e Resumo.
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Repita os passos 13 e 14 para todos os idiomas, caso sejam submetidos.
15. Depois de preencher os Metadados em todos os idiomas clique em Salvar Metadados

Figura 24 - Passo 15: Salvando Alterações.

Habilitar idiomas
Na função de Editor-Gerente, em Idiomas, permite que habilitem idiomas adicionais da revista.

Figura 25 - Habilitando Idiomas.

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.
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Submissão de Artigo
Acessar o sistema
1. Acesse o sistema com seu login e senha.

Figura 26 - Acessando o Sistema

2. Caso não esteja na página do usuário, selecione PÁGINA DO USUÁRIO no menu.
3. Escolha função Nova submissão na função do Autor, ou clique em Autor e posteriormente em CLIQUE
AQUI em INICIAR NOVA SUBMISSÃO.

Figura 27 - Nova Submissão

O processo de submissão constitui-se de 5 passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Início.
Transferência do manuscrito.
Inclusão de Metadados.
Transferências de documentos suplementares.
Confirmação.
18

Submissão de Artigo
1. Início
a. Na SEÇÃO clique na caixa e selecione a seção desejada, ex. Artigos.

Figura 28 - Passo 1: a - Escolhendo o tipo de Seção

b. Todas as condições devem ser aceitas marcando as caixas de seleções para prosseguir ao passo
seguinte.
c. Clique em Salvar e continuar.

19

Figura 29 - Passo 1: b e c.
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2. Transferência do Manuscrito
a. Clique em Escolher arquivo, na janela aberta selecione o artigo desejado.
b. Clique em Transferir.
c. Após a transferência do artigo clique em Salvar e continuar.

Não esquecer de
clicar em Transferir

Figura 30 - Passo 2: a, b e c – Submetendo o Arquivo.
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3. Inclusão de Metadados
a. Preencha todas as informações de autoria.
b. Caso seja um artigo com vários autores, utilize o botão Incluir Autor para adicionar outro(s)
autor(s).
c. Depois de preencher todas as informações clique em Salvar e continuar.
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Caso artigo tenha vários autores, clique
aqui para adicionar mais campos

23
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Figura 31 - Passo 30: Informações gerais.
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4. Transferências de documentos suplementares
a. Este é um passo opcional. Documentos suplementares servem para auxiliar a avaliação da
submissão. Clique em Escolher arquivo e na janela aberta selecione o arquivo, depois clique
em Transferir.
b. Clique em Salvar e continuar.

Figura 32 - Passo 4: Documentos Suplementares (Opcional).
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5. Confirmação
a. Lembrando que é possível retroceder aos passos anteriores, para isso clique no link do passo
desejado: 1. INÍCIO 2. TRANSFERÊNCIA DO MANUSCRITO 3. INCLUSÃO DE METADADOS 4.
TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES 5. CONFIRMAÇÃO.
b. Após concluídos e verificados os passos anteriores, clique em Concluir submissão.

Figura 33 - Passo 5: Confirmação da Submissão do Artigo.



Tarefas como autor termina aqui.



Caso o autor também tenha poderes de editor poderá prosseguir diretamente para o passo, a
Edição (publicação do artigo) clicando em CLICANDO AQUI!



Siga para o próximo tutorial “Tutorial Periódicos Publicação do Artigo”

Figura 34 - Autor com função de Editor.
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Publicação de Artigo
Editor de Layout – Publicando artigo
23. Acesse o sistema com seu login e senha, usuário dever ter perfil de Editor.
24. Caso não esteja na página do usuário clique em PÁGINA DO USUÁRIO no menu.
25. Clique em Em Edição na tarefa do Editor.

Figura 35 - Passos 23 ao 25: Acessando a Edição Submetida.
26. Clique no título do artigo ex. EXTRATIVISMO E ABORDAGEM SISTÊMICA.

Figura 36 - Passo: 26 - Selecione o Título do Arquivo Criado.
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Role a janela e procure por AGENDAMENTO, clique na caixa e selecione a Edição desejada ex. v.1, n.1 (2016)
27. Depois de selecionado a Edição correta clique em Registrar.

Figura 37 - Selecionando a Edição Criada.

28. Pronto! O artigo já está publicado.
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Editores
O Editor administra todo o processo editorial e de publicação. O Editor define, em conjunto com o
Editor Gerente, as políticas e procedimentos utilizados na revista, em Configuração da revista.
Durante o Processo Editorial, o Editor designa submissões aos ‘Editores de Seção’ para que gerenciem
a ‘Avaliação’ e a ‘Edição da Submissão’, enquanto acompanha o progresso do documento e auxilia em
qualquer dificuldade durante o processo.
O Editor pode assumir a função de ‘Editor de Seção’ durante o processo de edição, gerenciar as
submissões aprovadas através da edição de texto, layout e leitura de provas.
O Editor também agenda as submissões para publicação, organiza o Sumário e publica a edição, como
parte do Processo de Publicação.

Como Começar



Acesse o sistema com seu login e senha.
Escolha a função ‘Editor’.

Obs. Caso não esteja na Página do usuário clique em PÁGINA DO USUÁRIO no menu.

Figura 38 - Acessando a função de Editor.
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Submissões
Em ‘Submissões’ estarão disponíveis as submissões ‘Não designado’, ‘Em avaliação’, ‘Em edição’, ou no
‘Arquivos’. Ao clicar em qualquer um desses links, serão exibidos detalhes de cada submissão para cada
uma dessas categorias:

Figura 39 - Opções de Submissão

Designando Artigos
Escolha ‘Não designado’ e clique no título, como link, de um artigo.

Figura 40 - Artigo não Designado.
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Na página ‘Resumo’, veja a seção ‘Submissão’:

Clique neste ícone de envelope para
enviar e-mail ao autor
Clique no nome do arquivo para
baixar e ler

Figura 41 – Opções na Submissão

Nessa área estão disponíveis as opções de:






Enviar e-mail ao autor (clicando no ícone de envelope, ao lado do nome do autor).
Baixar e ler o documento original da submissão clicando no nome do arquivo (ex.: 1-1-1-SM.txt).
Incluir documentos suplementares clicando no link ‘Incluir Documento Suplementar’.
Alterar a seção na qual o artigo será publicado, através do menu dropdown.
Designar um editor ou editor de seção. Esta ação exibirá a lista de editores ou editores de seção
disponíveis. Escolha ‘Designar’ para que a pessoa assuma as tarefas editoriais desse artigo:
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Figura 42 - Designando um Editor de Seção.

A ação abrirá um e-mail padrão para informar o editor de seção sobre as atividades designadas:

Figura 43 - Enviando E - mail ao Editor de Seção Designado.
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Na área de ‘Metadados da Submissão’, na página de Resumo da Submissão, utilize o link ‘Editar
Metadados’ para realizar alterações ou correções necessárias ao conteúdo dos metadados:

Figura 44 - Revisando os Arquivos Já Submetidos pelo Autor.

É possível, por exemplo, revisar o resumo informado pelo autor.

Figura 45 - Editando Título e Resumo

Os links “Resumo”, “Avaliação”, ‘Edição’, e ‘Histórico’ no topo da página de ‘Resumo’ permitem
acompanhar o progresso da submissão durante o processo editorial:

Figura 46 - Progresso da Submissão
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Edições
Retornando à página inicial do Editor:

Para uma navegação rápida
utilize estes links

Figura 47 - Atalho no Menu de Navegação.

Figura 48 - Página Inicial do Editor.

Em ‘Edições’, estão disponíveis as seguintes opções:

Criar Nova Edição (Incluir edição)
Escolha ‘Incluir edição’. Na tela seguinte, de Incluir edição, escolha se a edição será uma ‘Edições
anteriores’, uma ‘Edição atual’ ou uma ‘Edições futuras’:
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Figura 49 - Incluindo Nova Edição.
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Informe o Volume, Edição e Ano. Pode-se escolher também um formato de identificação (Somente
ano, Volume/Ano, Edição/Volume/Ano, etc.). A escolha dependerá da periodicidade definida
anteriormente pelo ‘Editor Gerente’.
No formulário também podem ser incluídos um título e uma descrição específicos à edição, além de
permitir enviar uma capa exclusiva. Clique no botão ‘Salvar’ para armazenar as configurações no sistema.
A nova edição estará então disponível para que nela sejam agendadas submissões.

Agendamento de Submissões
Quando o processo editorial de uma submissão for concluído (avaliação e edição) e a submissão
estiver pronta para publicação, o editor de seção encaminhará a submissão à edição apropriada. Na página
inicial do Editor, escolha a ‘Edições Futuras’ ou ‘Edições anteriores’ para visualizar artigos aguardando
publicação:

Figura 50 - Selecionando Arquivos a Serem Publicados.
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Ao escolher edições futuras, a lista de edições futuras é exibida:

Figura 51 - Edições Futuras.

Escolha a edição na qual deseja publicar:

Figura 52 - Escolhendo a Edição a ser Publicada.

Pode-se rever cada artigo clicando no título:
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Figura 53 - Menu de Navegação.

Os links Resumo, Avaliação, Edição, e Histórico exibem cada aspecto do ciclo de vida de uma
submissão, os envolvidos no processo, entre outras informações.
Quando a edição possuir vários artigos, use as setas para ordená-los, de acordo com sua
preferência, no sumário da edição.
Use a caixa de seleção para remover qualquer artigo da edição e enviá-lo novamente à ‘Fila de
Agendamento’. Obs. Remover não exclui o artigo apenas despublica.
Quando a organização e o conteúdo da edição estiverem completos, use o botão ‘Publicar edição’ e
depois ‘Salvar’ para tornar a edição disponível aos leitores.

Edições Futuras
Esta área permite o acesso a qualquer edição ainda não publicada:

Figura 54 - Edições Ainda Não Publicadas.

Clique no título da edição para visualizar o seu Sumário.
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Edições Anteriores
Permite visualizar todas as edições já publicadas. Estas edições também podem ser excluídas da revista:

Ordenar
Figura 55 - Edições que já foram publicadas.

Clique no título da edição para visualizar seu Sumário:

Figura 56 – Removendo ou Reordenando a Posição de Cada Artigo

É possível reordenar os artigos através das setas direcionais sob ‘Ordem’, excluir artigos habilitando
a opção ‘Remover’, ou editar artigos ao clicar no seu título.
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O sistema DOI
O "Digital Object Identifier" (DOI ) é um identificador exclusivo para objetos digitais. No contexto
OJS tais objetos são revistas, edições de periódicos , artigos de revistas e documentos suplementares . DOIs
são utilizados globalmente para identificação persistente de tais objectos . Por exemplo , um DOI numa
citação iria proporcionar ao utilizador uma ligação persistente para o objecto citado . DOIs estão associados
a uma ou várias URLs que pode ser resolvido através de um URL persistente em um domínio global de
redirecionamento ( http://dx.doi.org/some-doi ). Metadados adicionais sobre certos tipos de objectos
digitais podem ser armazenados em bases de dados de agências especializadas de registro DOI . Isto permite
a descoberta desses objetos através dos sites dos órgãos de registro ou de seus parceiros (por exemplo,
motores de busca científicos) .

Como funciona o sistema DOI
DOIs são compostas por um prefixo e um sufixo, que estão separadas por uma barra ( por exemplo,
" 10,1234 / cdb2011-01 - bio234 " ) . As organizações que desejam participar no sistema DOI tem que criar
uma conta em uma agência de registo que irá atribuir um prefixo DOI única para a organização (por exemplo,
" 10,1234 " ) . A organização pode, então, atribuir sufixos arbitrárias aos seus objectos digitais , desde que
garanta que nenhum sufixo será repetido ( por exemplo, " cdb2011-01 - bio234 " no exemplo acima ) . Às
vezes, várias organizações compartilham um prefixo DOI para reduzir o custo de registo DOI .
O arquivo XML resultante será então transmitido para o serviço de registo juntamente com o DOI e
o correspondente URL do objeto publicado.

Requisitos de instalação
Todos os plug- ins do DOI necessários para atribuição e registo com Crossref , Medra e DataCite
fazem parte da instalação OJS padrão e não precisa ser instalado separadamente.

Configuração do plug-in DOI
A configuração do plug-in DOI é uma tarefa a ser executada pelo Editor-Gerente. Página de
configuração do plug-in DOI podem ser encontrados em PAGINA DO USUÁRIO->Editor-Gerente->Plugins
do Sistema->Plugins de identificação pública
Identificando objetos:


Edições – São os volumes, o DOI é gerado para cada volume



Artigos – Visivel na parte do resumo. Gera um único DOI para cada artigo.



Composições – São os arquivos anexos, na seção Layout identificados como, “formato para
publicação”, ou “composição final” na transferência. O DOI é gerado para cada arquivo submetido



Arquivos suplementares – São os arquivos suplementares anexos, visiveis aos leitores somente se a
ferramenta de leitura estiver habilitada. O DOI é gerado para cada arquivo submetido.
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1

2

3

4
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Habilita/
desabilita

5

6

A CrossRef recomenda apenas
atribuir a Edições e Artigos

7
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8

9

Atenção!
Este comando apaga
todos os DOIs existentes
Figura 57 - Passos Para Configuração do Plugin-DOI.

Exportar/submeter CrossRef DOI
Este plugin gera e registra automaticamente Identificadores Digitais de Objeto (DOI) com a agência
de registro CrossRef.
Na página principal do usuário em Editor-Gerente->Importar/Exportar dados->Exportação
CrossRef em XML:

44

Verificar status
Submeter: processo automático
Exportar: processo manual

1

2

45

3

4
Não selecione, opte por envio
manual

5
Figura 58 - Exportação CrossRef em XML

46

Veja a figura abaixo, a partir dessa tela é possível listar os artigos ainda não registrados, exportar
edições ou artigos específicos. Para efetivar o depósito, basta acessar uma dessas opções, selecionar os
itens que se deseja registrar, e clicar no botão registrar.

Figura 59 - Opções de Itens a Serem Registrados.

Registrar, registra DOI automaticamente na CrossRef.
Exportar, o processo é manual, exportar metados em um arquivo XML, realizar depósito diretamente por
meio do sistema da CrossRef em https://doi.crossref.org/
Marco registrado, marcar objetos como registrados, muda o estado (fica como ATUALIZAR).
ATUALIZAR, é o mesmo que registrar, porem mostra que já tem registro no DOI, ou falsamente marcado
como registrado caso utilize “Marco registrado”. Utilize esta função para atualizar o registro
47

Impedir atribuição do DOI aos objetos
Para evitar que os objetos (artigos, composições e arquivos suplementares) atualmente designados
a esta edição tenham um DOI, no processo de submissão, procure a seção DOI e marque a opção:
##plugins.pubIds.doi.editor.exclude.................##

Figura 60 - Opção para não gerar um DOI aos Arquivos.

Exemplo de alguns comandos:
plugins.pubIds.doi.editor.doiReassign.description
Selecione esta opção para limpar o DOI existente desta {$pubObjectType}.
plugins.pubIds.doi.editor.excludePubObject
Evitar que a {$pubObjectType} tenha um DOI.
plugins.pubIds.doi.editor.excludeIssueObjectsDoi.description
Use este botão para evitar que os objetos (artigos, composições e arquivos suplementares) atualmente
designados a esta edição tenham um DOI. Note que os objetos que forem agendados posteriomente não
serão afetados. Ainda será possível usar a opção de exclusão individual.
plugins.pubIds.doi.editor.excludeIssueObjectsDoi
Remover Objetos da Edição
plugins.pubIds.doi.editor.clearIssueObjectsDoi.description
Use este botão para limpar os DOIs dos objetos (artigos, compsições e arquivos suplementares)
atualmente atribuídos a esta edição.
plugins.pubIds.doi.editor.clearIssueObjectsDoi
Limpar DOIs dos Objetos da Edição
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Configurar CrossRef DOI para submissão manual
Configurar plugin do sistema
A configuração do plug-in DOI é uma tarefa a ser executada pelo Editor-Gerente. Página de configuração
do plug-in DOI podem ser encontrados em PAGINA DO USUÁRIO->Editor-Gerente->Plugins do Sistema>Plugins de identificação pública

1

2

3

49

4

Habilita/
desabilita

5

50

6

Selecione Artigos

7

8

Figura 61 - Passos Para Configuração do Plugin-DOI.
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Configurar CrossRef
Na página principal do usuário em Editor-Gerente->Importar/Exportar dados->Exportação CrossRef em
XML:

1

2
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3
Figura 62 - Exportação CrossRef em XML

Exportar DOI em XML
1 . Na página principal do usuário em Editor-Gerente->Importar/Exportar dados->Exportação CrossRef em
XML: Selecione Exportar edições específicas.

2. Na página seguinte, será exibida as edições já publicadas. Clique em Exportar na a edição da revista em
que deseja cadastrar o DOI.
OBS: A imagem abaixo ilustra apenas um exemplo da edição escolhida.
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OBS: Caso exista um artigo que não deseje atribuir o DOI em um artigo específico de determinado volume
(edição), acesse: Impedir
descrita neste passo.

atribuição do DOI aos objetos (página 48) e selecione a opção

Ao clicar em exportar irá ser feito o download de um arquivo em formato XML, cujo nome será semelhante
a: “20160707-1619-issues”.
OBS: Ao clicar em exporta, pode acontecer de erros como o da figura abaixo aparecerem, impedindo o
download do arquivo.

Para solucionar o problema acima, vá em PAGINA DO USUÁRIO -> Editor -> Edições Anteriores, selecione
a edição que está sendo cadastrada, em seguida: edição, verifique cada artigo, um deles irá apresentar a
data de publicação vazia, coloque então uma data, normalmente é a data de Edição de texto Inicial e clique
em REGISTRAR, conforme a imagem abaixo e no final da página clique em SALVAR.
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Outro erro, está no “NOME”, caso o mesmo ocorra, acesse: PAGINA DO USUÁrio -> Editor -> Edições
Anteriores, selecione a edição que está sendo cadastrada, em seguida: edição, Em Edição de Texto, clique
em Avaliar Metadados. Agora verifique se algum campo com preenchimento obrigatório, caso encontre
algum, preencha e clique em Salvar.
Após Estes dois procedimentos, repita os passos descritos no início e clique novamente em EXPORTAR,
agora o download irá ser iniciado.

Verificar e validar o arquivo XML
3. Acesse o Link: http://www.crossref.org/02publishers/parser.html. Escolha o arquivo baixado e
posteriormente clique em Upload.
OBS: Ao executar este passo, uma mensagem de erro poderá ser exibida, caso a mesma apareça, verifique
o erro mostrado e faça a devida correção acessando novamente o portal periódicos no documento em que
se encontra o erro.

Submeter DOI
4. Acesse o seguinte link: https://doi.crossref.org/servlet/useragent?func=doLogout. Faça o login e Senha,
vá em: Submissions -> Upload. Escolha novamente o arquivo baixado e clique em Upload.
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Agora o DOI está em processamento, porém já é possível vê-lo nos artigos da edição cadastrada.
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Cadastrar em uma revista
Visitantes não registrados podem registar-se como um leitor, autor e / ou avaliador, dependendo da
configuração do portal. Editores gerentes são capazes de remover a opção de auto-registo (caso em que
aparecerá um aviso informando que o registro está fechado), mas sempre pode registrar usuários já
cadastrados no portal, a qualquer momento e para qualquer função.
Para se inscrever em uma revista, clique no link CADASTRO no nível superior da barra de navegação,
selecione a revista que pretende registar-se caso for solicitado, e preencher o formulário subsequente. Você
não será capaz de se auto-registrar para uma Função Editorial (Editor; Editor de Seção; Editor de Layout;
avaliador; leitor de prova; gerente de assinaturas; editor-gerente); se você precisa de poderes desse nível,
pergunte a um editor-gerente atual ou Administrador do portal.
Todos os campos com um asterisco ao lado deles (Login; Senha; Repetir senha; Nome; Sobrenome;
e-mail; Confirmar e-mail) são obrigatórios. Se a revista é multilíngue, terá de selecionar o idioma preferido.
Caso não apareça a opção de escolha da revista siga adiante para preenchimento do formulário.
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Seu Login e endereço de email deve ser exclusivo; além disso, você pode alterar o seu endereço de e-mail
em uma data posterior, você não será capaz de mudar seu Login.
Você pode se registrar como um leitor, um autor e / ou avaliador, dependendo de como a revista foi
configurado. Tudo que você tem a fazer é verificar a caixa ao lado de cada função disponível para você.

Função/
papel
ou perfil

Figura 63 - Passos Para se Cadastrar em uma Revista.

Em alguns casos, o jornal que você está tentando se cadastrar pode não estar permitindo o
cadastramento.
Se você quiser registrar em outra função dentro da mesma revista (por exemplo, se você já é um
leitor, mas também quer se tornar um autor), já logado; vá em Editar meu perfil (em sua página inicial,
PAGINA DO USUÁRIO); e marcar as caixas de seleções ao lado de quaisquer funções disponíveis, perto da
parte inferior da página.
Se você quiser cancelar a inscrição de uma revista completamente, tudo que você tem a fazer é visitar
o seu perfil e desmarcar todas as caixas de papel. Se você estiver matriculado em um nível editorial, você
terá que pedir ao editor-gerente para cancelar a sua inscrição.
Nota
Por favor, esteja ciente que você não pode excluir completamente a sua conta do sistema. Se você deseja
excluir sua conta definitivamente, você deve entrar em contato com o Editor Gerente.
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Exibindo e alterando o seu perfil
Para visualizar e editar o seu perfil, faça o login e clique em link Editar meu perfil em sua página inicial
do usuário. Como alternativa, uma vez logado você pode clicar no link Perfil do bloco de navegação do
usuário na barra lateral, esquerdo ou direito dependendo da configuração, se disponível. A partir daqui você
pode atualizar o seu endereço de e-mail, alterar suas informações pessoais, ou alterar sua senha.

Figura 64 – Editando Perfil.
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Alterar senha
A redefinição da senha é um processo simples: Faça o login, e da sua página inicial do usuário clique no link
Alterar minha senha. Você terá que digitar sua senha atual e sua nova senha duas vezes.

Figura 65 - Alterando Senha.

Recuperar senha
Redefinir sua senha se você esqueceu:
1. Clique no link ACESSO na barra de navegação superior.
2. Clique no link Esqueceu a senha?

Figura 66 - Recuperação de Senha.

3. Digite seu endereço de e-mail na caixa fornecida, e clique no link Nova senha. Isto irá enviar um e-mail
de confirmação para o seu endereço de e-mail cadastrado (caso o e-mail não apareça na sua caixa de
entrada, verifique a pasta de spam).
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Figura 67 - Confirmação de E-mail para Redefinição de Senha.

4. Verifique a sua caixa de mensagem, na mensagem recebida (Periódicos UFPA – Portal, Confirmar
atualização de senha), o e-mail inclui um link para redefinir sua senha: clique nele e você será
redirecionado para o web site da revista.
5. Na página Alterar senha, digite nova senha e repita nova senha e depois clique em ok

Figura 68 - Acessando o Sistema Com Novo Login e Senha.
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