
TUTORIAL DE SUBMISSÃO DE 
ARTIGOS PARA A REVISTA 

BRASILEIRA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA 



A Revista Brasileira de Segurança Pública utiliza o software Open 
Journal Systems, desenvolvido pelo Public Knowledge Project, da 
Universidade British Columbia. 
 
O sistema oferece ao autor a possibilidade de enviar suas 
submissões diretamente ao sistema da revista.  
 
O processo de submissão possui 5 passos, com instruções disponíveis 
em cada passo.  
 
O sistema oferece ainda a possibilidade de acompanhamento do 
andamento das submissões. 



O autor deve iniciar sua interação com a revista na página de 
cadastro. 

 
Visão geral dos passos de submissão 

Passo 1 – Iniciar submissão 

Passo 2 – Inclusão de metadados 

Passo 3 – Transferência do manuscrito 

Passo 4 – Transferência do arquivo suplementar opcional 

Passo 5 – Confirmação da submissão 

Os autores não precisam concluir os 5 passos de uma vez, sendo possível sair do sistema durante o 
processo. 

 

Os autores podem retomar de onde pararam, acessando as submissões listadas como "Incompletas", na 
lista se submissões ativas. 



Para submeter artigos à revista, o autor deve se 
cadastrar, clicando no link Cadastro, no menu 
superior. 
 
Informações pertinentes à submissão são 
encontradas também no item Informação, assinalado 
ao lado e no item Sobre a revista, no menu superior. 



Nesta página, o autor 
deve preencher todos os 
campos indicados como 
obrigatórios, escolhendo 
um login e senha.  
 
Certifique-se de informar 
um e-mail válido. 



Atenção para o item 
Cadastrar como, pois 
apenas a opção Autor 
permite o envio de 
submissões ao sistema. 
 
Ao finalizar o 
preenchimento dos 
campos, o autor deve 
clicar em Cadastrar. 



Clique em Nova submissão para dar início aos 5 passos do processo 
de submissão. 



Passo 1  

 

Este passo consiste em: 

- Escolha da seção da revista onde o autor deseja publicar 

- Aceite das condições de submissão (obrigatório) 

- Concordância com a Declaração de Direito Autoral da Revista 

- Espaço para comentários opcionais ao editor  



O autor deve escolher a 
Seção para qual deseja 
submeter seu trabalho, e 
cumprir todas as 
condições para submissão 
e assinalá-las. 



O autor deve aceitar a 
Declaração de Direito 
Autoral. 
 
Para prosseguir, o 
autor deve clicar em 
Salvar e continuar.
  



Passo 2  

 

 

Este passo consiste em: 

- Transferência do arquivo para a revista 

- Informações sobre como assegurar uma avaliação pelos pares cega. 

 

O sistema oferece as instruções para a transferência do arquivo. 



Para transferir o 
documento, basta 
procurá-lo em seu 
computador, clicando 
em Escolher arquivo e 
após localizá-lo, clicar 
em Transferir. 
 
Para assegurar-se de 
que a identificação do 
documento foi 
removida, recomenda-se 
que o autor leia as 
instruções do link 
Assegurando uma 
avaliação cega segura. 
 



Após a transferência do 
documento, o mesmo é 
renomeado pelo sistema, 
que também registra o 
nome original, o 
tamanho, a data e a hora 
da transferência.  
 
Para substituição do 
documento, basta 
transferir o novo 
documento em Substituir 
arquivo, seguindo os 
mesmos passos 
anteriores. Para 
prosseguir, o autor deve 
clicar em Salvar e 
continuar. 



Passo 3  

 

Autores são incentivados a indexar suas submissões, neste passo do 
processo de submissão, tendo oportunidade de rever e verificar os 
metadados como parte do Processo Editorial. 

Metadados, ou dados sobre dados, são um conjunto de termos que descrevem o 
documento. O sistema apresenta texto explicativo sobre a importância do preenchimento 
dos metadados do artigo. 



Caso não tenha 
preenchido os campos 
iniciais de cadastro, o 
autor poderá fazê-lo 
neste passo. É 
necessário que o autor 
preencha o Resumo da 
Biografia. 
 
Caso seja um trabalho 
em coautoria, o autor 
deve clicar em incluir 
autor. 



O autor deverá preencher 
os campos Título e 
Resumo, respeitando os 
limites de caracteres do 
sistema. 
 
Em Indexação, o autor 
deverá preencher o 
campo Palavras-chave e 
Geo-espacial. 
 
Para prosseguir, o autor 
deve clicar em Salvar e 
continuar. 



Passo 4  

 

 

Este passo trata da transferência de arquivos suplementares. 

 

Os arquivos suplementares compreendem todos os gráficos e tabelas 
incluídos ao longo do texto, e devem estar em formato Excel ou 
similares. 



Para transferir o 
documento, basta procurá-
lo em seu computador, 
clicando em Escolher 
arquivo e após localizá-lo, 
clicar em Transferir. 
 
Para assegurar-se de que 
a identificação do 
documento foi removida, 
recomenda-se que o autor 
leia as instruções do link 
Assegurando uma 
avaliação cega segura. 



Ao transferir um documento 
suplementar, o sistema 
apresenta a tela de metadados 
do arquivo, que devem ser 
preenchidos, se pertinentes ao 
arquivo em questão. 
 
Atenção ao campo título, que é 
obrigatório. 

 



Ao final da página, o autor tem 
a possibilidade de optar por 
apresentar o documento aos 
avaliadores (sendo a decisão 
final do Editor) e de substituir o 
documento. 
 
Para prosseguir, o autor deve 
clicar em Salvar e continuar. 
 



Após o preenchimento dos metadados, o autor é direcionado à página inicial do 
Passo 4, onde pode editar ou excluir o documento, bem como transferir outros 
documentos suplementares, seguindo as etapas anteriores. Para prosseguir, o 
autor deve clicar em Salvar e continuar. 



Passo 5  

 

Este passo consiste em: 

- Confirmação da submissão, onde o autor é convidado a rever os 
passos anteriores. 

 

IMPORTANTE: Após a confirmação, não é possível alterar o arquivo 
submetido. 



Neste passo o autor é convidado a rever os passos anteriores. Para 
finalizar a submissão, o autor deve clicar em Concluir submissão. 



O sistema apresenta uma mensagem que indica a 
conclusão da submissão. 
 
Para voltar à tela de acompanhamento da submissão, o 
autor deve clicar em Submissões ativas. 



Para conferir os dados da submissão e editar os metadados, o autor deve clicar no 
título da submissão. É possível acompanhar o status da submissão em Situação, que 
terá link ativo de acordo com o estágio em que se encontra (em fila para avaliação; 
em edição, etc). 
 
Para sair do sistema, o autor deve clicar em Sair do sistema. 



Dúvidas?  
 

revista@forumseguranca.org.br 


