PROCESSO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO
Em caso de dúvidas, entre em contato com Ana Carla Lanzi Ciola (aclciola@gmail.com) via email para suporte.
O Processo de submissão de artigos à revista REHUTEC é constituído de 5 passos essenciais
para a conclusão deste processo.
1.
2.
3.
4.
5.

Início
Transferência do Manuscrito
Inclusão de Metadados
Transferência de Documentos Suplementares
Confirmação

PASSO 1
O Primeiro passo é o início e envolve duas etapas: Verificação de Diretrizes e Comentários
para o editor (opcional).
Verificação de Diretrizes:
É importante destacar que para conclusão desta etapa todos os itens abaixo devem ser
marcados.

Comentários para o editor: (Opcional)

PASSO 2
O segundo passo é o responsável por transferir um arquivo para a submissão. Observação:
Opções de extensões do artigo: doc ou docx

Transferência do arquivo
Clique primeiramente em procurar, selecione o arquivo e clique em transferir.

Após a submissão do arquivo é oferecido uma opção para substituir o arquivo submetido, se
estiver correto clique em “Salvar e continuar”, caso contrário, selecione outro arquivo.

PASSO 3
O terceiro passo envolve o preenchimento dos metadados da submissão que são: As
informações do(s) autor(es), Título e resumo e indexação. Todos os campos com asterisco
(*) são obrigatórios.
Autores
Se o artigo possuir vários autores, clique em “Incluir autor” para preencher as informações
dos outros autores.

Título e Resumo
Preencha o título e o resumo do artigo

Indexação
Preencha a indexação

Agências de Fomento
Se possuir uma agência de fomento, preencha

Após preencher e averiguar as informações preenchidas nos campos, clique em salvar e
continuar.
PASSO 4
O quarto passo é inserir um arquivo suplementar, ou seja, é um apêndice ao manuscrito, com
o objetivo de auxiliar a compreensão e avaliação da submissão. Observação: Este passo é
opcional, por esta maneira, se não possuir documentos suplementares clique em salvar e
continuar, caso contrário, clique em procurar, selecione o arquivo e clique em transferir.

Preencha as informações de Metadados do documento suplementar

Após preencher as informações clique em “Salvar e continuar”.
Aparecerá novamente esta tela, se quiser inserir novamente outro arquivo suplementar,
clique em procurar, selecione o arquivo e clique em “transferir”, caso contrário, clique em
“Salvar e continuar”.

PASSO 5
O quinto passo é designado a confirmação da submissão
Caso estiver tudo correto, clique em “Concluir submissão”, caso contrário, clique em
“cancelar” e inicie novamente o processo.

