
Guia para submissão 

Avaliação à cegas 

https://www.faculdadecienciasdavida.com.br/sig/www/crm/abrir/235066


Ao avançar estou ciente do aviso acima 

Importante! 
Submissão na revista – do dia 04/11/19 até o dia 07/11/19 até as 18h 

 

Entrega no Centro de Estágios - 3 vias impressas encadernadas + 1 via em 

CD – A partir do dia 23 de novembro até dia 27 de novembro 2019, até às 19h. 

 

Defesa oral – 16 à 20 de dezembro, 18h45 às 22:00h 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

Avaliação duplo cega – 25 pontos 

Banca – 75 pontos ( 15 pontos de arguição, 40 pontos da parte escrita, 20 

pontos da apresentação. 15 minutos será o tempo máximo) 



Pronto! 

Vamos começar? 

Prosseguir 

Pronto! 

Vamos começar? 

Prosseguir 



1º passo ......................................................................... Acessando a revista 

4º passo .......................................................... Preenchimento dos dados 

2º passo ............................................................................. Criando cadastro 

9º passo ................................................................... Mensagem Final 

6º passo .................................................................. Título da submissão 

7º passo ................................. Inclusão de metadados e Orientador 

8º passo .....................................................  Finalizando a submissão 

5º passo ...................................... Retirando Propriedades do arquivo 

3º passo ......................................................................... Inicio à submissão 

Clique nas setas para navegação 

SUMÁRIO 



1º passo 

Clique na imagem para acessar a revista e efetuar seu cadastro, caso ainda 

não tenha feito. 

SUMÁRIO 

Caso possua e não lembra a senha, favor ligar na biblioteca da Faculdade.  

Tel: (31)3772-3761 

http://jornal.faculdadecienciasdavida.com.br/index.php/RBCV/user/register?source=%2Findex.php%2FRBCV%2Fworkflow%2Findex%2F1185%2F1


2º passo 
Preencha todos os campos 

solicitados para efetuar o 

cadastro. Assim que 

terminar, clica em 

“CADASTRAR”. 

SUMÁRIO 
Maria 

Auxiliadora 

MATOS 

Faculdade Ciências da Vida 

mariaauxiliadora@email.com 

mariaauxiliadora 

********* 

********* 

EXEMPLO 

Maria Auxiliadora Matos 



3º passo 
Agora, vamos submeter seu arquivo . 

No canto superior direito, clica em “SUBMISSÃO” 

SUMÁRIO 



4º passo 

Marque a caixa “Aceitar a declaração de direitos autorais” 

 

Idioma de submissão: “Português (Brasil)” 

 

Seção: “Artigo Original” 

 

Requisitos para envio de Manuscrito: marque todas as opções 

 

Após, clica em “Salvar e continuar”, no final da pagina 

SUMÁRIO 



Marque todas  

as opções 

Aqui, não é necessário preencher 

SUMÁRIO 



5º passo 

Acesse o link para explicação: 

https://www.youtube.com/watch?v=0s8neJa71HM 

Para que você não seja identificado pelo avaliador, antes de enviar o arquivo, 

retire as propriedades do Autor. 

SUMÁRIO 

https://www.youtube.com/watch?v=0s8neJa71HM


6º passo 

Em metadados:  No título do trabalho coloque apenas o curso 

 

 

Abaixo clica em: “Continuar” 

 

SUMÁRIO 



SUMÁRIO 

Administração 



6º passo 

Na aba “Transferência do manuscrito”, clique em:  “Salvar e continuar” 

 

SUMÁRIO 



SUMÁRIO 

Administração.pdf 



7º passo 

Inclusão de metadados:  “Preencha todos os campos solicitados” 

 

Abaixo do campo “Resumo” clica em: “Incluir Contribuidor”. Ira abrir uma 

nova aba para que você possa preencher as informações sobre seu Orientador. 

 

 

SUMÁRIO 



SUMÁRIO 



1º Preencha as 

informações solicitadas, 

sobre o seu orientador 

SUMÁRIO 



2º Marque esta 

opção 

3º Clica em  

salvar 

SUMÁRIO 



8º passo 

Na aba “Confirmação”, clica em:  “Finalizar submissão” 

SUMÁRIO 



SUMÁRIO 



9º passo 

Aguarde mais um pouco até que apareça a mensagem: 

“Submissão Completa” 

SUMÁRIO 



SUMÁRIO 



Pronto! 

https://www.faculdadecienciasdavida.com.br/sig/www/crm/abrir/235066

