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I. Registro em OJS 3
Para fazer o registro inicial na plataforma OJS do Comunicar, digite o endereço:
https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/user/register
Existem duas formas de fazer o registro.
1. PRIMEIRA OPÇÃO (RECOMENDADA):
Clique no botão "crear o conectar su identificador ORCID” e use seus dados ORCID:

2. SEGUNDA OPÇÃO
Preencha os dados solicitados, aceite a política de privacidade e clique no botão de registro
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Depois de concluir o registro, entre com seu nome de usuário e senha:

II. Envio de colaborações por meio da plataforma
Após a identificação, é possível acessar a tela inicial do autor. Para iniciar o envio de um artigo, clique em
"Nuevo envío".

O processo de envio de documentos é feito em quatro passos simples: "início", "carregar o envio", "introduzir
metadados" e "confirmação".
1. Início
Nesse primeiro momento, você deve indicar o idioma de envio do manuscrito (espanhol ou inglês), escolher
a seção da revista na qual deseja que sua colaboração seja publicada. Da mesma forma, todas as cláusulas
que "Comunicar" propõem devem ser aceitas.
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Após a inclusão dos dados, clique em «Guardar y continuar».
2. Carregar o envio (texto do artigo, carta de apresentação e capa, gráficos, imagens e figuras).
A) No menu , selecione o tipo de documento:
- Texto do artigo.
- Carta de apresentação e capa.
- Gráficos, imagens e figuras.
Clique em “subir fichero” (ou arraste o arquivo) e, em seguida, clique em “continuar”.

B) Em metadatos, clique em “Continuar”.
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C) Em Finalizar, clique em “Enviar otro archivo” se desejar incluir outro arquivo (carta de apresentação
e capa, gráficos, imagens e figuras) e repita este processo conforme o tipo de documento a ser
enviado. Assim que finalizar os envios, clique em “Completar”.

NOTA: Se algum arquivo errado foi enviado, é possível substituí-lo da seguinte maneira:
-

Inicie o processo de “carregar o arquivo” tal como descrito anteriormente.
Selecione, no menu, o arquivo que deseja substituir.
Carregue o novo arquivo e continue.

Finalizado o upload dos arquivos, a tela seguinte exibirá todos os arquivos enviados. Se tudo estiver correto,
clique em salvar e continue.
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3. Introdução de metadatos do envio
Nesta fase é preciso indicar:
a) Título do artigo (em espanhol ou inglês).
b) Resumo (em espanhol ou inglês).
c) Palavras-chave (em espanhol ou inglês).

Nesse momento, o usuário que está enviando aparece como autor. Se for preciso adicionar coautores, clique
em "adicionar coautores" e preencha todas as informações solicitadas. No final do formulário, é preciso clicar
em "Enviar um email para solicitar a autorização do colaborador". Dessa forma, o coautor receberá uma
mensagem de email para validar seu usuário ORCID.
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Após a inclusão de todos os autores, clique em “Guardar y continuar”.
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4. Confirmação
Certifique-se de que todos os arquivos foram incluídos corretamente e, em seguida, clique em "Concluir
envio". Para finalizar o processo, clique em «Finalizar el envío»

Para verificar o status do envio, é necessário entrar apenas em "Envíos" e, na seqüência, clicar no arquivo
ativo. O sistema indicará o status do processo o tempo todo.

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não hesite em nos contatar por meio do endereço
info@grupocomunicar.com e teremos prazer em ajudá-lo.
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