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SUBMISSÃO

FILA DE SUBMISSÃO

Envia documento para
a revista e alimenta
metadados

Recebe o documento,
pré-avalia e encaminha
para o Editor de Seção
da Área Temática

AJUSTES CABÍVEIS
Autor recebe
documento para
adequações
necessárias

DECISÃO DE
SUBMISSÃO
Envia ao Autor para
ajustes ou encaminha
para Edição de Texto

ESCOLHA DE
AVALIADORES
Seleciona o avaliador
dentro de um dos Eixos
Temáticos

AVALIAÇÃO
Recebe o documento,
avalia às cegas segundo
diretrizes da revista e
devolve o documento

DOCUMENTO FINAL

EDIÇÃO DE TEXTO

EDIÇÃO DE TEXTO

Recebe o documento
final para Publicação
Continuada no número
corrente e o publica

Recebe o documento,
aprovado e encaminha
para a Edição de Texto
e depois para Layout

Revisa texto, ortografia
e gramática, e
referências
bibliográficas

LEITURA DE PROVA

LEITURA DE PROVA

EDIÇÃO DE LAYOUT

Faz a leitura da versão
final do artigo em
busca de eventuais
incoformidades

Recebe a composição
PDF e encaminha para
a Leitura de Prova

Transforma a
submissão aprovada
em composição PDF
pronta para publicação
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No contexto do OJS, um documento submetido pode estar nos seguintes estágios:
•
•
•
•
•
•

Enviado/Não designado – Neste estado, o documento foi submetido pelo autor, porém, ainda não tem um
editor responsável designado.
Em avaliação – O editor responsável foi designado, poderá então indicar avaliadores e tomar decisões
editoriais, como a rejeição do artigo, a necessidade de correções ou sua aprovação.
Revisões requeridas – Os avaliadores ou o editor sugerem modificações por parte do autor para adequar
o conteúdo do documento ao padrão da revista.
Nova rodada de avaliação – Pode acontecer após a realização das modificações caso o editor responsável
julgue necessário. Se repetem os procedimentos de avaliação, selecionado novamente os avaliadores e
tomando nova decisão editorial em função dos novos pareceres.
Rejeitado – Quando mesmo após novas rodadas de avaliações e correções, o editor considera o artigo
inadequado, ele é rejeitado e arquivado.
Aprovado – Neste caso, o documento foi considerado adequado pelos avaliadores, ou sua maioria, e o
RUA PADRE GUERRA, 1350 – PARQ UEL ANDI A – CEP: 60455-36 0
FONE: (085) 3452.9150 - FAX: (085) 3452.9151
FO RTAL EZ A-CE

secretarianep@samu.fortaleza.ce.gov.br

Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza

Coordenadoria de Educação, Pesquisa e Projetos Especiais
SAMU 192 – Regional Fortaleza • Núcleo de Educação Permanente – NEP

•
•
•
•
•

editor decide pela sua publicação.
Em edição – A edição da submissão pode ser subdividida em edição de texto, edição gráfica e leitura de
prova.
Edição de texto – após a aprovação, o documento vai para a revisão de texto, para correção de eventuais
problemas ortográficos ou de formatação de referências bibliográficas;
Edição do layout – após a aprovação da edição de texto, o documento é formatado em termos de layout
gráfico, envolvendo elementos como tipos de fontes, cores, tamanho e posicionamento de figuras, de
acordo com os critérios da revista;
Em leitura de prova – nesta etapa, os envolvidos no processo fazem uma leitura da versão final do
documento em busca de eventuais inconformidades.
Agendado – Depois de ter sua versão final aprovada, o editor gerente agenda a Publicação Continuada no
número corrente e o publica.
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