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Submissão do manuscrito pelo Autor 



Submissão do manuscrito pelo Autor 

Para submeter um manuscrito a uma revista o autor 
precisa estar cadastrado na revista com a função Autor. 
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Submissão do manuscrito pelo Autor 

É importante também que, antes de enviar um manuscrito, 
o Autor consulte as Normas e Diretrizes da revista para  
Submissão (ver no link Sobre, área “Submissões”). 
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Submissão do manuscrito pelo Autor 

Depois disso, o Autor pode acessar a revista com seu login 
e senha para iniciar o processo de submissão. 
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Submissão do manuscrito pelo Autor 

Clicando em Nova Submissão, o Autor inicia o envio dos 
manuscritos à revista. O envio é feito em 5 passos. 

5 



Passo 1. Iniciar submissão 



Passo 1. Iniciar submissão 

O Autor no Passo 1 precisa saber: 
 
• da definição da seção da revista na qual o trabalho se 

enquadra (o Editor Científico poderá alterar essa opção 
posteriormente caso julgue necessário); 
 

• da escolha do idioma da submissão (no caso de haver 
mais do que 1 idioma, os 5 passos terão de ser repetidos 
para cada um deles); 
 

• das condições para submissão (todos os termos aí 
devem ser aceitos pelo Autor; caso contrário, a 
submissão na revista escolhida não prosseguirá); 
 

• da descrição da política de privacidade da revista. 
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Passo 1. Iniciar submissão 
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Passo 1. Iniciar submissão 

Uma 
espécie de 
contrato 
entre a 
revista e o 
autor. 
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Passo 2. Transferência do 
manuscrito 



Passo 2. Transferência do manuscrito 

O Autor no Passo 2 fica informado de todas as instruções 
de transferência de seu manuscrito para a revista que 
escolheu para submissão e se assegura, também, sobre o 
tipo de avaliação definido pela mesma revista. 
 
No caso, a maior parte das revistas da Portal da PUC-SP 
tem como política de avaliação a “por pares cega”, 
quando o(s) parecerista(s) avalia(m) sem saber(em) o(s) 
nome(s) do(s) Autor(es) do texto(s) submetido(s) para 
publicação 
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Passo 2. Transferência do manuscrito 

Após 
escolher o 
arquivo, 
deve-se 
clicar em 
transferir 
para 
enviá-lo. 
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Passo 3. Inclusão de metadados 



Passo 3. Inclusão de metadados 

No Passo 3, o Autor inclui as informações necessárias que 
possam identificar o seu manuscrito durante o processo de 
edição no SEER e que possam facilitar sua indexação no 
caso dos mecanismos de busca, após sua publicação, se 
for o caso. 
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Passo 3. Inclusão de metadados 

Indica-se o 
preenchimento 
deste campo. 
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Passo 3. Inclusão de metadados 
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Passo 4. Transferência de 
documentos suplementares 



Passo 4. Transferência de documentos 
suplementares 

Trata-se de um passo opcional no processo de submissão, 
porque Documentos Suplementares funcionam como um 
apêndice do manuscrito. 
 
Documentos Suplementares podem incluir instrumentos de 
pesquisa, conjuntos de dados e tabelas, que seguem os 
padrões de ética de avaliação, fontes de informação 
normalmente não disponíveis para leitores, ou figuras ou 
tabelas que não podem ser integradas diretamente ao 
texto. 
 
Estes documentos devem ser indexados pelo Autor, 
identificando-os em relação ao texto principal/manuscrito. 
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Passo 4. Transferência de documentos 
suplementares 
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Passo 4. Transferência de documentos 
suplementares 
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Passo 4. Transferência de documentos 
suplementares 
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Passo 4. Transferência de documentos 
suplementares 
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Passo 5. Confirmação 
da submissão 



Passo 5. Confirmação da submissão 

Esse Passo existe para que o Autor possa verificar os passos 
anteriores antes de concluir a submissão, conferindo todas 
as informações que já estão no sistema, para não haver 
nenhum problema no envio do seu manuscrito. 
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Passo 5. Confirmação da submissão 
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Submissão do manuscrito pelo Autor 

Ao concluir a submissão, o Autor recebe um e-mail de 
“Agradecimento”, podendo acompanhar o andamento 
do manuscrito pelo SEER, ao clicar em Submissões ativas. 
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Submissão do manuscrito pelo Autor 
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