
PASSO A PASSO – SISTEMA DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS POR 

INTERMÉDIO DO SCHOLARONE 

Step 1 – Type, Title & Abstract 

Em “Type” marcar a opção se o artigo é (conforme orientações das “Instruções para 

Submissão de Artigos”): 

1) Original 

2) Short Communication 

3) Case Report. 

Em “Title” digitar o título com até 50 palavras. Se o artigo for submetido em português 

ou em inglês o título sempre deve ser em inglês no momento de cadastrá-lo no 

ScholarOne; 

Em “Abstract” usar até 200 palavras (em inglês). 

Step 2 – File Upload 

Este é o momento em que os arquivos serão anexados. É indispensável a leitura das 

Instruções para Submissão, pois nelas estão todas as orientações quanto à 

formatação do texto. 

1) “Main Document”:  é o arquivo principal, que deve ser submetido em Word, 

sem dados dos autores e das suas instituições. Seguir a formatação indicada nas 

“Instruções para Submissão de Artigos”; 

2) “Figure or Image”: para envio de figuras ou imagens se solicitadas pela equipe 

de editoração; 

3) “Title Page”: deve ser anexada à primeira página do artigo, em arquivo Word, 

contendo  título, autores COM ORCID e respectivas instituições; 

4) “Ethics Commitee”(CEUA): deve ser anexado em arquivo PDF o Certificado de 

Aprovação do Comitê de Ética (quando aplicável); 

5) “Justification”: para envio de justificativas, comprovantes etc., quando 

solicitados. 

6) “Payment Receipt” – para anexar o comprovante de pagamento da taxa de 

submissão. 

Fazer o upload de cada um deles. 

 

Step 3 – Attributes 

Em “Keyword” incluir no mínimo duas palavras-chaves e no máximo cinco.  Se o 

artigo for submetido em português ou em inglês o keyword deve ser em inglês. 

 



Step 4 – Authors & Institutions 

Em “Agent Question” marcar a opção que se adequar à sua submissão (author or 

submitting agent); 

Em “Selected Authors” incluir os autores participantes e ordená-los. 

Step 5 – Reviewers 

Destinada para indicar os revisores preferenciais e não preferenciais. 

Step 6 – Details & Comments 

Verificar todas as opções que exigem preenchimento. 

Step 7 – Review & Submit 

Conferir os passos, abrir o “view proof” e clicar em “submit”. 


