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Página com as orientações
http://www.scientiaplena.org.br/ojs/index.php/sp/about/submissions#onlineSubmissions

Leia com atenção 

todas as orientações.
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Página com as orientações
http://www.scientiaplena.org.br/ojs/index.php/sp/about/submissions#onlineSubmissions

As submissões são online e, para tanto, é 

necessário fazer um cadastro.
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Fazendo o cadastro

Se você já é cadastrado, clique no 

link “Acesso” e depois coloque seu 

login e senha.

Você deverá ver uma tela 

semelhante a indicada no slide #10.
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Fazendo o cadastro

Se você não é cadastrado,

clique no link “Cadastro de usuários”
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Fazendo o cadastro

Escolha o seu login

Escolha a sua senha

Repita a sua senha

Escolha um pronome de tratamento. 

Ex: Prof.; Prof. Dr; Sr.; Sra.; Srta; 
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Fazendo o cadastro

Informe os seus nomes do meio

Informe o seu sobrenome
Informe as suas iniciais

Escolha o seu sexo

Informe os dados da sua instituição
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Informe o seu nome próprio



Fazendo o cadastro

Informe seu e-mail

Informe seu endereço postal

Informe seu país

Informe um telefone de contato

Informe o endereço do seu lattes

(vide próximo slide).  

Selecione as línguas de seu domínio

Selecione as funções que deseja. 

MUITO IMPORTANTE: Para ser habilitado a submeter 

artigos, é necessário selecionar a função autor.

Para finalizar, clique em “Cadastrar”
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Como saber o endereço do seu lattes

Todos os currículos na plataforma lattes têm um 

endereço para acesso. Copie este endereço no 

campo “Resumo da biografia” do seu cadastro.
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Após o Cadastro 
ou após acesso com login e senha.
Você será redirecionado para uma página semelhante a:

Caso não apareça a opção 

“nova submissão”: 

Verifique se você habilitou a função 

“autor” no seu perfil (Veja o Slide #8)
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Após o Cadastro 
ou após acesso com login e senha.

Clique em “Nova Submissão” para iniciar uma 

submissão.
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Você será redirecionado para uma página semelhante a:



Nova Submissão

Leia atentamente as 

condições de submissão e 

assegure-se de cumprir 

TODAS elas durante a 

submissão.
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Nova Submissão

O não cumprimento de 

qualquer uma destas 

condições fará com que o 

artigo seja rejeitado e 

arquivado.
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Nova Submissão

O não cumprimento de 

qualquer uma destas 

condições fará com que o 

artigo seja rejeitado e 

arquivado.

É preciso ler e concordar 

com a Declaração de 

Direito Autoral
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Passo 2: Transferência do manuscrito

Escolha o artigo do manuscrito e transfira para 

o sistema. 

Lembrando que este arquivo deve: 

1) Seguir rigorosamente o modelo da revista;

2) Ser em formato Microsoft Word, OppenOffice

ou RTF;

3) Não ultrapassar 2MB.
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Passo 3: Inclusão de metadados

Informe os seus nomes do meio
Informe o seu sobrenome

Informe o seu e-mail

Informe os dados da sua instituição

Informe o seu primeiro nome

Escolha o seu país

Informe o endereço do seu lattes.

(Vide slide #9)  
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Passo 3: Inclusão de metadados

Informe os dados de TODOS os autores. 

Para tanto, use a opção “Incluir Autor” quantas 

vezes for necessário. 
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Se assegure de que a 

ordem dos autores neste 

formulário é a mesma 

ordem do manuscrito.



Passo 3: Inclusão de metadados

Importante:

Caso a submissão seja feita de 

forma incompleta, será 

necessário ressubmeter o artigo.

Informe o resumo do artigo

Informe o título do artigo

Informe a área e a sub-área do conhecimento

Informe os apoios recebidos, se pertinente.
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Informe as palavras-chaves



Passo 3: Inclusão de metadados em inglês
• É muito importante que os 

autores forneçam os metadados
do artigo também em inglês, uma 
vez que a revista é indexada em 
base de dados internacionais e 
estas informações são necessárias 
para a correta indexação dos 
artigos.

• Para tanto, durante a submissão, 
ainda no Passo 3, de Inclusão de 
Metadados, após preencher todos 
os campos do formulário em 
língua portuguesa, selecione, no 
início do formulário, a alteração da 
língua para “English”.
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Passo 3: Inclusão de metadados em inglês

Informe o resumo do artigo em inglês

Informe o título do artigo em inglês

Informe a área e a sub-área do conhecimento em inglês
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Informe as palavras-chaves em inglês

Alguns campos vão ficar em branco e devem ser, portanto, preenchidos 

com os dados em língua inglesa. Os principais campos são:



Passo 4: Transferência de documentos 
suplementares

Use esta ferramenta para transferência de documentos suplementares, se pertinente.
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Passo 5: Conclusão da Submissão

Para finalizar: confira os dados do arquivo transferido e clique em “concluir submissão”.
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Após submissão

Você deverá ver uma tela de confirmação da submissão, com opção de link para as 

“Submissões Ativas”.
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Acompanhando a submissão

Por este menu é possível acompanhar a submissão, que inicialmente estará com a 

situação “Aguardando designação”
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Acompanhando a submissão

Clicando no título do manuscrito, é possível acessar um menu com mais detalhes sobre 

a submissão e algumas ferramentas de inclusão e correção de metadados e de 

documentos.
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Acessando os dados do manuscrito

O autor tem acesso a 3 menus associados ao seu artigo: 

RESUMO; AVALIAÇÃO E EDIÇÃO.
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Acessando os dados do manuscrito

Em primeiro momento, você é direcionado ao menu 

RESUMO

Nesta página você pode verificar os dados da submissão 

e terá duas ferramentas habilitadas:

1) Envio de documento suplementar

2) Editar Metadados
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Acessando os dados do manuscrito

Ao clicar em Editar Metadados, você será direcionado para 

um Menu idêntico ao apresentado nos slides #16 a #18.

Você poderá, portanto, completar os dados faltosos ou 

corrigir algum dado equivocado no processo de submissão.
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Alguns dados de referência

Número de referência do artigo. Você deve citá-lo nas comunicações 

que fizer sobre o artigo, para facilitar a identificação.

Indicação do editor de seção responsável pela sua submissão.
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Menu: Avaliação

Clicando no Menu “Avaliação” você pode 

acompanhar a avaliação do artigo e enviar nova 

versão revisada, quando for solicitado.
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Menu: Edição

Clicando no Menu “Edição” você pode 

acompanhar o andamento da edição do artigo 

pós-aprovação.
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A quem devo recorrer caso deseje pedir 
informação sobre a submissão?

• Antes da designação de um editor para o seu artigo, 
os e-mails devem ser direcionados a 
scientiaplena@gmail.com

• Após a designação de um editor, o autor deve fazer o 
primeiro contato diretamente com o editor.

• Mas é importante que os autores saibam que o 
processo de revisão normalmente é demorado, pois 
depende de pareceres voluntários dos avaliadores. 
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Após designação do editor

A situação do artigo muda para “Em avaliação”.
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Após designação do editor

O nome do editor fica indicado no campo específico 

e há um link para envio de e-mail para ele.
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Acompanhando a avaliação

As ações e decisão do processo de avaliação 

podem ser acompanhadas pelos campos de 

“Situação” e pelo menu “Avaliação”.
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