Breve tutorial de OJS 3.01

Categoria: AVALIADOR
Revisão de um trabalho
O tutorial completo está disponível em https://openjournalsystems.com/ojs‐3‐user‐guide/

URL: ojs.pasosonline.org
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Página principal de ojs.pasosonline.org
PASO 5/2: postar o documento

Pode‐se acessar através do link
<ojs.pasosonline.org> ou, no caso
de uma avaliação específica, via e‐
mail, com a solicitação de sua
colaboração na tarefa de realizar
uma revisão duplo‐cego.
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Acesso mediante senha e login para realizar as tarefas do fluxo editorial. Clicar em Entrar
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Avaliação solicitada
O(a) editor(a) responsável por um artigo realizará o pedido de avaliação. Neste momento será encaminhada uma
mensagem de e‐mail com os seguintes textos e links:
ASUNTO: [PRPTC] Pedido de avaliação de artigo
Seu nome:
Acreditamos que o(a) sr(a) pode ser um(a) excelente avaliador(a) do manuscrito intitulado “Título do artigo”, encaminhado a PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural.
Segue abaixo um excerto do trabalho, com a confiança de que o(a) sr(a) aceitará realizar a avaliação, que é uma importante tarefa para nós. Por favor se identifique na revista antes de DATA_1 para nos
indicar sua decisão, bem como para ter acesso ao material encaminhado e registrar sua avaliação. O link é o seguinte: //ojsullnuevo.webs.ull.es/index.php/Revista
A revisão propriamente dita deve estar pronta em DATA_2. Em caso de ter perdido senha ou login, pode‐se clicar no seguinte link para mudar seus dados (os dados solicitados serão enviados por e‐mail):
//ojsullnuevo.webs.ull.es/index.php/Revista/login/lostPassword
URL do manuscrito: URL concreta
Agradecemos por considerar nosso pedido.
“Título”
Resumen
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, quam nunc tellus potenti hac id pretium taciti, rhoncus mollis feugiat sed habitasse justo. Conubia mus ultricies nullam metus posuere turpis gravida
cras, ultrices penatibus condimentum ad aliquam cum dui sociis, montes a dis mattis habitasse vestibulum consequat. Convallis facilisi phasellus himenaeos nisl facilisis bibendum laoreet eleifend tincidunt
posuere, vitae natoque sapien cum ultricies curabitur ligula dignissim quisque, proin condimentum scelerisque eros etiam quam nisi mus sociis.

Secretaria Editorial
Email: info@pasosonline.org
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ETAPA 1. Aceite do pedido
O(a) avaliador(a) deverá aceitar ou recusar o pedido ao acessar o link indicado no e‐mail de pedido de avaliação, ou ao
acessar o sistema com senha e login em: ojs.pasosonline.org (ver “Minha Lista” na primeira tela depois de entrar no
sistema):

Leia o título e resumo do texto a revisar

Comprove as datas sugeridas para a
entrega do parecer.

Aceitar ou recusar o pedido. Aceitando
terá acesso à Etapa 2.
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ETAPA 2. Diretrizes do(a) avaliador(a)

Por favor leia as diretrizes para realizar a revisão e siga com a Etapa 3.

Clique para pasar à Etapa 3
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ETAPA 3/1. Download e avaliação

Nesta tela pode‐se baixar o texto e fazer sua avaliação. Pede‐se que após a realização desta tarefa sejam respondidas as
questões do formulário, sejam feitos os comentários (se os tem) ao editor e encaminhados os detalhes do seu parecer
ao autor(a). Procure ser específico(a) e claro(a) para que se faça entender plenamente junto aos autores do texto
submetido.

Baixe o texto clicando sobre o título

Formulário de avaliação

Segue na tela seguinte
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ETAPA 3/2. Download e avaliação

Formulário de avaliação

Entenda o que significa cada decisão

Comentários ao editor, caso necessários

Comentários ao autor(a). Sugere‐se detalhar o
máximo possível as sugestões de melhora no texto.

Pode‐se, também, inserir o arquivo do autor com comentários. Ou
qualquer outro documento. Clicar em Subir fichero

Segue na página seguinte
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ETAPA 3/3. Download e avaliação

Pode‐se estabelecer uma conversa com o editor.
Clicando em Añadir Discusión se abrirá uma nova tela
para este fim.

Faça suas recomendações e clique em Presentar solicitud
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ETAPA 4. Finalização

Excetuando‐se a situação de recomentação de “reavaliação”, que implica em uma segunda rodada de revisão, a sua
tarefa com este texto está concluída. O Editor receberá um e‐mail com a respectiva indicação.
Caso necessite de um certificado, deve‐se solicitar pelo e‐mail: info@pasosonline.org indicando o título do trabalho
revisado.

Aceite, por favor, o muito obrigado da equipe editorial de PASOS.
Sem sua generosidade não seria possível dar andamento a este periódico.

