
Manual de cadastro
 e submissão para autores*

* Baseado no manual “OJS em uma hora”, disponível em: http://seer.ibict.br/images/stories/file/manuais/ojs_uma_hora.pdf
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OPÇÃO 1: através do Portal de Periódicos - http://revistas.ufg.br

Ou role a página até 
encontrar os dados da 

revista e clique 
em “Cadastrar”

Clique em “Acesso”e 
em seguida na opção

 “Não está cadastrado? 
Cadastre-se no sistema”

I - ACESSO

http://revistas.ufg.br
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OPÇÃO 2: através do link direto - http://www.revistas.ufg.br/index.php/VISUAL

Clique em “Acesso” 
no menu horizontal 
ou no botão lateral.

I - ACESSO

http://www.revistas.ufg.br/index.php/VISUAL
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OPÇÃO 1: para quem já possui cadastro no Portal de Periódicos da UFG

Escolha a opção 
“Clique aqui”

Digite seu login e senha, 
marque a opção “Autor” 
e clique em “Cadastrar” 

II - CADASTRO
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OPÇÃO 2: para quem não possui cadastro no Portal de Periódicos da UFG
 

II - CADASTRO

Preencha as informações 
solicitadas.

Marque a opção “Autor” e 
clique em “Cadastrar” para 

concluir o processo. 



7

III - SUBMISSÃO

Na página inicial aparecerão as 
funções ocupadas pelo usuário na 

revista. Para submeter trabalho 
clique em “Nova submissão”.
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III - SUBMISSÃO

Ao preencher os dados, 
atentar para os itens mar-
cados com “*”, que são de 
preenchimento obrigatório.

Clicar em “Salvar e continuar” 
após inserir as informações 

solicitadas.
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III - SUBMISSÃO

Clique em “Selecionar 
arquivo” para incluir o 

arquivo do trabalho. Após, 
selecione “Transferir”.

Certifique-se de apagar quaisquer identificações 
pessoais do arquivo para garantir a avaliação cega. 

Clique em “Salvar e continuar”.
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III - SUBMISSÃO

Insira os dados do autor 
principal e caso haja co-

autores clique em “Incluir 
autor” para inseri-los.

Após, clique em “Salvar e 
continuar”.
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III - SUBMISSÃO

Caso haja necessidade de incluir algum 
arquivo extra (imagens, tabelas, etc.) 
clique em “Selecionar arquivo”, sele-

cione-o de seu computador e clique em 
“Transferir”. Insira os dados do arquivo 
na página que aparece, e após selecione 

“Salvar e continuar”.

Se não houver nenhum arquivo extra a 
ser incluído basta escolher  

“Salvar e continuar”.

Para incluir mais algum arquivo 
repita o processo. Os arquivos inseridos 

aparecerão listados, podendo ser editados 
ou excluídos. Para prosseguir clique em 

“Salvar e continuar”.
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III - SUBMISSÃO

Clique em  “Concluir submissão” 
para finalizar o processo.
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III - SUBMISSÃO

Não havendo problemas, 
aparecerá mensagem indicando 
que a submissão foi concluída.

Posteriormente, o andamento da submissão 
pode ser acompanhado clicando-se em 

“Página do usuário” e  “Autor” .



14

III - SUBMISSÃO

Será encaminhada uma confirmação 
da submissão no email cadastrado.

Quando o trabalho for avaliado o 
autor será avisado, por mensagem.
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