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SUBMISSÃO DE ARTIGOS: PASSO INICIAL

✓ Página Inicial acesso ao login: Informe o idioma de preferência e 

clique em ‘OK’ para avançar



PÁGINA DE ACESSO: INFORME E-MAIL E SENHA

✓ **OBS: Caso tenha um cadastro ativo e não consiga acesso ao sistema 

consulte como recuperar senha ou então criar um novo usuário.



PÁGINA INICIAL: ÁREA DO AUTOR

✓ Iniciar Submissão: Clique na área destacada “+ Nova submissão”



PASSO 1: INFORMAR SEÇÃO E ÁREA

✓ Informe a Seção e Área do artigo, após clique em “Próximo” para avançar



PASSO 2: TÍTULO E DESCRITORES ARTIGO

✓ Preencha aqui o título do artigo em “Português”

✓ Preencha aqui o título em “Inglês”.

✓ Role a página para baixo para visualizar o campo de inserção dos descritores.
✓ **OBS: Os descritores são validados automaticamente. Após o preenchimento clique em 

“Próximo” para avançar.



PASSO 3: AFILIAÇÃO E AUTOR(CO-AUTOR)

✓ Informe o tipo de trabalho realizado: Multicêntrico ou Unicêntrico.

✓ Após informe “Afiliação” do artigo e logo após informe os “Autores” do artigo.

✓ Clique em “Próximo” para avançar na submissão.



PASSO 4: RESUMO E ABSTRACT

✓ Campo preencher o “Resumo”

✓ Campo preencher “Abstract”

✓ Informações adicionais, clique em “Próximo” para avançar. 



PASSO 5: INSERIR ARTIGO POR UPLOAD



PASSO 5: INSERIR ARTIGO POR UPLOAD



PASSO 5: INSERIR ARTIGO POR UPLOAD



PASSO 5: CONTEÚDO DO ARTIGO POR 

PREENCHIMENTO

✓ Preenchimento do conteúdo do artigo, estruturado por tópicos, é possível preencher o texto diretamente no editor do GnPapers 

ou se preferir copiar e colar o texto de outro editor.

✓ Para copiar e colar o texto de outro editor (ex: word, open office), basta utilizar a ferramenta destacada em vermelho (copiar e 

colar). Preencher todos os tópicos  e clicar em “Próximo” para avançar.



PASSO 6: ENVIO DE IMAGENS

✓ Clique em “Selecionar imagens” escolha a imagem em seu computador e clique em “Abrir”, a imagem será enviada automaticamente.

✓ Siga o mesmo passo para outras imagens: caso precise adequar a resolução em 300DPi utilize o seguinte link: 
✓ https://convert.town/image-dpi



PASSO 7: FINALIZAÇÃO DA SUBMISSÃO 

✓ Verificar se todos os passos foram validados.

✓ Visualizar o “Manuscrito” e o “PDF”.

✓ Concordar com o “Termo de Submissão” e clicar em “Finalizar” e pronto o artigo será 

submetido a revista.



MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO

✓ Mensagem final de confirmação de “Submissão”.

✓ Também será enviada uma mensagem no e-mail cadastrado no sistema do autor.

✓ Para futuras notificações sobre o andamento do manuscrito recomendamos 

acompanhar em seu e-mail.


