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Parte 2
Publicação de fascículo no OJS3



Em “Submissões” eu
escolho o artigo a ser
publicado clicando em
cima do título do
material a ser publicado.





Depois que designar um
editor para o artigo a
situação mudará e aparecerá
a opção “Aceitar e Enviar
para Edição de Texto”













Opção 1: cancelar a publicação e republicar Opção 2: criar nova versão

Cancelar a publicação de um artigo permite fazer 
alterações sem criar uma nova versão. Após cancelar a 
publicação, você pode atualizar os metadados e/ou 
substituir o arquivo da galley e agendar o artigo para 
publicação novamente.

Artigo publicado, nem metadados nem ajustes no
arquivo em pdf podem ser editados. Quando uma
revisão de um artigo publicado ou metadados é
necessária, ela pode ser feita de duas maneiras
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Parte 2
Publicação Rápida



Passo 1 – Crie a Edição que os artigos serão publicados em
“Edições”>>”Edições Futuras”>>”Incluir edição”

Passo 2 – Clique no menu
“Ferramentas”>>”Importar/exportar”>>”Submissão Rápida”



Após o Passo 2 aparecerá a tela abaixo



Na “Submissão Rápida” o editor terá que preencher todos os campos, 
bem como, inserir o arquivo em PDF do documento a ser publicado 

diretamente em uma edição ou em estágio de produção.



O Editor terá que preencher os dados do autor clicando em “Incluir 
Coautor” e depois “Salvar”, no formulário de Publicação rápida o 

editor terá que “Adicionar composição final” incluindo o arquivo que 
será publicado.



Ao clicar em “Adicionar composição final” aparecerá essa janela e você terá que preencher de 
maneira abreviada o formato do arquivo que será publicado (PDF, HTML entre outros), escolha 

e idioma e não esqueça de “Salvar”. Obs.: Não precisa preencher os outros campos.

Depois de “Criar nova composição” e “Salvar” uma 
nova janela será aberta para o editor selecionar o 
componente do artigo. Se for o arquivo texto com 

imagens do artigo que será publicado o editor 
escolherá “Texto do artigo” e depois selecionar o 

arquivo para fazer upload do mesmo para o sistema 
e depois “Continuar”.



Pronto o arquivo final final e demais informações foram alimentadas no formulário e agora em 
“Não publicado” clique em “Salvar”

Depois que “Salvar” aparecerá 
essa tela e o editor selecionará 

“Ir para submissão”



Clique em “Agendar para Publicação” 
observe que o material foi aberto na ABA 

“Fluxo de Trabalho” e ao clicar em 
“Agendar para Publicação” a ABA mudará 

para “Publicação”



Observe que ao abrir a ABA “Publicação” os campos preenchidos 
anteriormente aparecerão preenchidos e o editor terá que 

complementar apenas alguma informação que tenha esquecido 
conforme checagem no Menu que aparece: 

✓ Contribuidores 
✓ Metadados 
✓ Referências

✓ Composição Final 
✓ Permissões e Divulgação

✓ Edição (inserir as páginas do artigo)
NÃO ESQUEÇA DE SALVAR

Clique em “Agendar para Publicação” e 
observe que abrirá uma página para você 

escolher a edição que deseja inserir o 
arquivo e clique em “Salvar” 



Após o passo anterior aparecerá a mensagem que “Todos os 
requisitos de publicação foram atendidos. Isto será publicado 
imediatamente em v.1, n.1, abr./jun., 2022. Tem certeza de que 

deseja realizar a publicação?” se SIM é só clicar em “Publicar” se a 
Edição já estiver publicada o material aparecerá imediatamente na 

mesma e estará disponível para os leitores.



Material Publicado na Edição da Revista escolhida.



Parabéns!!!

O material foi Publicado

20 de maio de 2022


