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Configuração da revista 

Acesse http://oficinas.incubadora.ufsc.br/ 

Faça login. 

http://oficinas.incubadora.ufsc.br/


 

Configuração da revista 

Acesse sua revista como AutorAutor. 



 

Configuração da revista 

Clique em Iniciar nova submissãoIniciar nova submissão  



 

Configuração da revista 

Crie e salve um arquivo no word.  

Vamos simular o envio de 

um artigo. Portanto crie um 

arquivo .doc para submeter 

a revista. 



 

Configuração da revista 

Inicie o processo de submissão 

O autor deve ler atentamente e 

aceitar as condições para 

submissão de artigo a revista. 



 

Aceite os termos da 

declaração de direito 

autoral. 

Se houver alguma 

observação sobre o artigo, 

deve ser inserida em 

Comentários para o editor. 

Salve e continue. 

Configuração da revista 

Inicie o processo de submissão 



 

Agora, você deve transferir 

o arquivo com o seu texto. 

Selecione o arquivo em seu 

computador e depois clique 

em transferir. 

Configuração da revista 

Transferência do arquivo 



 

Salve e continue. 

Veja que aparece um 

número aleatório de 

identificação d arquivo, o 

nome original , o tamanho 

e a data de transferência 

do documento. 

Configuração da revista 

Transferência do arquivo 



 

Preencha os dados do 

autor. 

Se houverem dois autores 

ou mais, você deve clicar 

em incluir autor e 

preencher os dados para 

o segundo autor. 

Configuração da revista 

Preencha os metadados do documento 



 
Quando houver mais de 

um autor, você deve 

marcar qual o autor que 

será o contato principal 

para correspondências. 

Configuração da revista 

Preencha os metadados do documento 



 

Preencha o título e o 

resumo do artigo. 

Configuração da revista 

Preencha os metadados do documento 



 

Preencha os termos para 

indexação. 

Se houve algum tipo de 

financiamento para a 

execução da pesquisa a 

qual o deu origem ao 

artigo, você deve informar. 

Salve e continue. 

Configuração da revista 

Preencha os metadados do documento 



 

Se houver algum 

documento complementar 

– um anexo ou uma figura, 

por exemplo – você deve 

transferi-lo.  

Salve e continue. 

Configuração da revista 

Documentos suplementares 



 

Agora clique em Concluir a 

submissão. Você deve concluir 

o envio do artigo, caso contrário 

a submissão permanecerá 

incompleta. 

Configuração da revista 

Conclua o processo de submissão 



 

Configuração da revista 

Vamos ver como ficou? 

Pronto! 

Veja no item submissões 

(na página do autor) que 

agora já aparece o artigo 

que você submeteu. 



 

Alguma dúvida ou dificuldade? 

 

Sim?  

 

Entre em contato e informe a dificuldade pelo e-mail 

patyneubert@hotmail.com. 

 

Problemas? 

mailto:patyneubert@hotmail.com

