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Editores de SeçãoEditores de SeçãoEditores de SeçãoEditores de Seção        
 

O ‘Editor de Seção’ gerencia a ‘Avaliação’ e a ‘Edição de 

submissões’ nas seções sob sua responsabilidade (ex.: Artigos, 

Resenhas, etc.). O ‘Editor de Seção’ designado para acompanhar o 

‘Processo de Avaliação’ também poderá participar na aceitação final 

do artigo para publicação, acompanhar a Edição (ou seja, edição de 

texto, layout e leitura de provas), mas em outros casos a 

responsabilidade de acompanhar o processo de Edição é do Editor. 

A revista deverá definir uma política sobre como as tarefas serão 

dividas dentro do Processo Editorial. 

 

Como ComeçarComo ComeçarComo ComeçarComo Começar    
 

• Acesse o sistema com seu loginloginloginlogin e senhasenhasenhasenha. 

• Escolha a função de ‘Editor de Seção’: 

 

 
FiguraFiguraFiguraFigura    122122122122: : : : Acessar o sistema como editor de seção     
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SubmissõesSubmissõesSubmissõesSubmissões    
 

Todos os artigos ‘em avaliação’, ‘em edição’, ou no ‘arquivo’ serão 

listados na página ao clicar em cada um dos títulos: 

 

 
FiguraFiguraFiguraFigura    123123123123: : : : Submissões em avaliação    

 

Clicando em qualquer título de artigo exibe o detalhamento sobre o 

artigo escolhido na listagem exibida em cada uma das categorias. 
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Designando Designando Designando Designando AvaliadoresAvaliadoresAvaliadoresAvaliadores    
 

Clique na opção ‘Avaliação’: 

 

 
    FiguraFiguraFiguraFigura    124124124124: : : : Detalhes da avaliação 

 

A seguir, as seguintes opções estão disponíveis: 

 

• Enviar e-mail ao autor (clicando no ícone de envelope ao lado 

do nome do autor) ou ao editor. 

 

• Visualizar o documento original clicando no link (1-2-1-

RV.TXT) ou enviar uma nova versão do documento para 

avaliação. 

 

• Designar um avaliador para a primeira rodada de avaliação. 

Clique no link ‘Designar Avaliador’. A partir da lista de 

avaliadores, escolha o mais adequado: 
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FiguraFiguraFiguraFigura    125125125125: : : : Designando avaliadores        

 

Caso deseje designar mais avaliadores, repita este 

procedimento.  

 

• Ao concluir a designação de avaliadores, o sistema retornará 

à seção de ‘Avaliação’. Clique no ícone abaixo de ‘Solicitar’ 

para gerar o e-mail para cada avaliador: 

 

 
FiguraFiguraFiguraFigura    126126126126: : : : Solicitando uma avaliação    
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Esta mensagem de e-mail inclui uma URL de acesso 1-clique 

para permitir ao avaliador acesso imediato à sua área de 

trabalho no sistema. 

 

Note que após o envio da mensagem, o ícone ‘Solicitar’ inclui 

a data de solicitação: 

 

 
FiguraFiguraFiguraFigura    127127127127: : : : Data de solicitação de avaliação 

 

Trabalhando comTrabalhando comTrabalhando comTrabalhando com    AvaliadoresAvaliadoresAvaliadoresAvaliadores    
 

Uma vez aceita a solicitação de avaliação, é possível enviar um e-

mail de notificação clicando no link ‘Encaminhado’: 

 

 
    FiguraFiguraFiguraFigura    128128128128:::: Avaliação em processo    

 

Nesta seção também é possível cancelar uma solicitação de 

avaliação (clicando em Cancelar solicitação), alterar a data de 

conclusão (clicando na data de conclusão), enviar lembretes ao 

avaliador (clicando no link Enviar Lembrete) e ler os comentários 
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dos avaliadores (clicando no ícone ‘Avaliação’). Qualquer versão de 

avaliação do documento também estará disponível aqui. 

 

A recomendação do avaliador também aparecerá desde que tenha 

sido tomada tal decisão. 

 

Algumas revistas são configuradas para permitir classificação de 

avaliadores, em escala de 1 – 5, baseada na qualidade da avaliação, 

pontualidade, entre outros. 

  

O Editor receberá uma mensagem quando a avaliação for concluída. 

Neste momento, pode-se encaminhar uma mensagem de 

‘Agradecimento’ pelo trabalho realizado: 

 

 
FiguraFiguraFiguraFigura    129129129129: Agradecendo o avaliador 

 

Tomando a Tomando a Tomando a Tomando a DecisDecisDecisDecisão sobre oão sobre oão sobre oão sobre o A A A Artirtirtirtigogogogo    
 

O Editor deve, após a conclusão da avaliação, decidir o futuro da 

submissão. Em ‘Decisão do Editor’, deve-se escolher aceitar, 

solicitar revisões, submeter novamente para avaliação, ou rejeitar a 

submissão. Escolha a melhor opção do menu e clique em ‘Registrar 

Decisão’: 
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    FiguraFiguraFiguraFigura    130130130130:::: Tomando a Decisão Editorial    

 

Em seguida, notifique o autor da decisão através do ícone de e-

mail ‘Notificar Autor’. É obrigatório o envio de uma versão editada 

ao editor de texto, caso o documento seja aprovado: 

 

  
    FiguraFiguraFiguraFigura    131131131131: : : : Enviando a versão do Editor 

 

Finalmente, escolha a versão do documento desejada e utilize o 

botão ‘Enviar’ encaminhá-la ao editor de texto: 

 

 
    FiguraFiguraFiguraFigura    132132132132: : : : Escolhendo arquivo para edição de texto 




