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Obrigada pelo seu interesse em publicar seu relato de 
experiência na Revista Viver IFRS!

 

Para fazer uma submissão na Revista da Pró-reitoria de Extensão 
Viver IFRS é preciso cumprir três etapas: fazer o cadastro no Portal 

de Periódicos do IFRS; acessar a Revista Viver IFRS com o login e 
senha criados; e entrar no menu Submissões. A seguir, um 

passo-a-passo com todas as etapas. Acompanhe com atenção!

Bem-vindo ao #MundoIFRS!



Fazer o cadastro na Revista Viver IFRS, caso ainda não esteja cadastrado.

Primeiro passo: 

Na página inicial do Portal de 
Periódicos IFRS : 
https://periodicos.ifrs.edu.br/, 
procure e clique em CADASTRO.

https://periodicos.ifrs.edu.br/
https://periodicos.ifrs.edu.br/


Cadastro

Preencha os campos na tela 
seguindo as orientações e marque as 
opções que forem necessárias. 

Para submeter relatos você precisa assinalar 
a opção LEITOR na Revista Viver IFRS.



Cadastro

       Clique no link EDITAR MEU PERFIL e complemente o cadastro com mais 
informações.



Na aba IDENTIFICAÇÃO, sugerimos que no campo PRONOME DE TRATAMENTO insira seu 
grau de escolaridade como: estudante, graduando(a), graduado(a), especialista, mestre(a) ou 
doutor(a). Lembre-se de, a cada modificação em seu perfil, ir salvando suas preferências. 

Cadastro



Na aba PAPÉIS, selecione a função 
AUTOR da Revista Viver IFRS, para poder 
submeter seus relatos de experiência. 



Faça o acesso no Portal de Periódicos. 

Selecione e acesse a Revista Viver IFRS no menu 
REVISTAS, selecionando Viver IFRS ou 
rolando a barra lateral para baixo.

Segundo passo: 



          Insira o USUÁRIO e a SENHA cadastrados e clique em ACESSO para poder visualizar as 
opções de submissão de relato de experiência. 

Segundo passo: 



Você será direcionado para a revista. 

Aqui você tem acesso à edição atual e 
às edições anteriores. No menu PORTAL DE 
PERIÓDICOS você é direcionado de volta à 
página inicial do portal.

Acesso



No menu SOBRE, você tem as 
informações fundamentais para 
fazer sua submissão. 

Clique em SOBRE A REVISTA para 
conhecer o Foco e Escopo da revista.

Terceiro passo: 



Clique em SUBMISSÕES para iniciar o 
processo de envio de seu relato de experiência. 
Leia cuidadosamente as Condições para 
submissão, as Diretrizes para autores, as 
Normas para Formatação e Elaboração do 
Relato de Experiência, a Declaração de Direito 
Autoral e a Política de Privacidade.

Importante: essas orientações são fundamentais 
de serem seguidas para que seu relato seja aceito 
para avaliação. Leia com atenção!

Submissão 



Em Diretrizes para os autores você 
encontra os modelos que devem ser usados para 
escrever seu relato e todas as orientações 
necessárias sobre como escrever seu relato. 

Submissão 



Clique em FAZER NOVA SUBMISSÃO 
para ser direcionado para as próximas 
páginas.  

O processo de submissão de trabalho é feito em 
quatro etapas: Início, Transferência do Manuscrito, 
Dados da Submissão e Confirmação.

Submissão 



Submissão 

Em Início, escolha Relatos de Experiência e marque os requisitos para Envio de 
Manuscrito. Eles correspondem às Condições para Submissão e são obrigatórios para 
que seu relato seja aceito para avaliação. 

Insira comentários ao editor, se for o caso. Marque o aceite de declaração de 
direitos autorais e, por fim, clique em Salvar e continuar.

Esta etapa é muito importante: nela você informa que seu manuscrito 
está de acordo com as regras da revista apresentadas nas Condições 
para Submissão. 

Para que seu relato seja enviado para avaliação é imprescindível que o 
arquivo esteja de acordo com estas condições. 





Em Transferência do Manuscrito, clique 
em Enviar Arquivo. 

Em 1. Enviar Submissão, selecione Texto do artigo 
para enviar o documento escrito. Este passo deve ser 
repetido com as fotos/imagens. 

Carregue um arquivo de cada vez e para passar para a 
próxima etapa clique em salvar e continuar. 

Submissão 

Atenção: o sistema da revista só aceita 
arquivos com no máximo 2 Mb.



Clique em Enviar um Novo Arquivo para submeter as fotos/imagens de seu 
trabalho. 

Repita até finalizar seus arquivos ou atingir o número de cinco fotografias, limite estabelecido pela 
revista. Para finalizar, clique em Concluir.

Submissão 







Verifique se todos seus arquivos foram carregados e clique em Salvar e continuar. 

Submissão 



Em Dados da Submissão, preencha todos os campos obrigatórios marcados com 
asterisco – Título, Resumo (entre 100 e 200 palavras) e Palavras-chave.  

Submissão 

É neste momento que todos os autores devem ser inseridos na Lista de Coautores, 
visto que não é permitida a alteração de autores ao longo do processo editorial, 
inclusive o(s) Coordenador(es) da ação. 

Depois de todos os campos serem preenchidos, clique em salvar e continuar. 





Na Confirmação, faça uma revisão das etapas anteriores e verifique se tudo foi preenchido 
corretamente. 

Ao final, clique em Finalizar Submissão.  Irá aparecer uma mensagem de confirmação: Tem certeza 
que deseja submeter este artigo para o periódico? 

Se estiver tudo certo, confirme. Você e os demais autores, receberão um e-mail de confirmação da 
submissão. 

Submissão 



O acompanhamento das atividades 
de avaliação dos relatos é feito por você 
mesmo. 

Acesse seu perfil, vá até a aba Submissões e 
clique em Ver suas submissões pendentes.

Acompanhamento das atividades



Na aba FILA, estarão todos os trabalhos que estão ativos e, ao lado dos dados de identificação do trabalho, 
estará a situação de se encontra a avaliação. Para mais detalhes, clique sobre o trabalho e veja as instruções 
do sistema ou as designações dos editores. 

Na aba ARQUIVO estarão todos os trabalhos inativos por terem sido rejeitados, arquivados ou que já foram 
publicados.

Acompanhamento das atividades



Restou alguma dúvida?

 Escreva um e-mail para 

viverifrs@ifrs.edu.br



https://dev7b.ifrs.edu.br/site_periodicos/periodicos/
https://dev7b.ifrs.edu.br/site_periodicos/periodicos/index.php/ViverIFRS

