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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,

acesse a Revista Viver IFRS.

Procure no canto superior direito
por CADASTRO.

https://periodicos.ifrs.edu.br/
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS/user/register


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

       Em EDITAR PERFIL, complemente o cadastro com mais informações.



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

Se você quiser, pode se inscrever em 
outras revistas do Portal de Periódicos!



Acesse o Portal de Periódicos,

procure a Revista Viver IFRS e 

localize no menu a aba Submissões. 

Segundo passo: 

https://periodicos.ifrs.edu.br/
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS/about/submissions


          Clique em ACESSO, insira seu USUÁRIO e SENHA e clique novamente em Acesso. 

Segundo passo: 



Você será direcionado para a área de Submissões da revista. 

Clique em Nova Submissão.

Terceiro passo: 



           Escolha a seção RELATOS DE EXPERIÊNCIAS e preencha as informações solicitadas. 
Importante: essas orientações são fundamentais de serem seguidas para que seu relato 
seja aceito para avaliação. Leia com atenção!

Submissão 



Lembre de, a cada etapa, clicar em

Salvar e continuar. 

Submissão 



Faça a transferência de seu manuscrito: ele deve se submetido no formato de 
arquivo editável (Word ou  LibreOffice).

Clique em ENVIAR ARQUIVO, selecione o arquivo de seu computador, clique em 
TEXTO DO ARTIGO. Repita o processo para as fotos e imagens.

Submissão 



Para enviar suas fotos e imagens: clique em ENVIAR ARQUIVO, selecione a 
imagem de seu computador e clique em OUTRO - IMAGEM. 

Submissão 



Quando terminar de anexar os arquivos, clique em SALVAR E CONTINUAR.

Submissão 



Submissão 

Insira os metadados do relato como título e resumo. 



Submissão 

Nessa etapa você deve incluir os demais autores que acompanham o trabalho. 
ATENÇÃO: o autor deve estar previamente cadastrado na Revista.



Submissão 

Para inserir as Palavras-chave, digite o termo e clique ENTER. Salve e continue.



Revise os passos anteriores e se tudo estiver certo, finalize a submissão. 

Submissão 



Uma janela vai solicitar que você confirme a submissão. Clique em OK.

Submissão 



Pronto. Submissão finalizada!

Submissão 



O acompanhamento das atividades pode ser feito acessando o site da Revista, 
com seu login e senha e por e-mail. A cada movimentação realizada com seu relato, 
um e-mail é enviado ao endereço cadastrado.

Acompanhamento das atividades



Se o Editor tiver alguma dúvida, entrará em contato com o autor principal cadastrado 
na submissão. Fique atento ao receber as notificações.

Acompanhamento das atividades



Ao clicar no link enviado na 

mensagem, você será direcionado 

ao site da revista.

Acompanhamento das atividades



Para ler e responder, basta clicar no 

link da mensagem e em 

Adicionar mensagem.

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

