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1. ACESSO / CADASTRO AO SISTEMA 
 

Caro autor, para realizar a submissão de artigos à Revista Expressão 

Católica Saúde, você deve possuir uma conta e estar logado no sistema de 

editoração eletrônica OJS, disponível no endereço: 

 

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index 

 

1.1. CADASTRO 

Caso não possua conta no Portal da Revista Expressão Católica 

Saúde, você deverá criar uma. Clique em CADASTRO no menu superior, 

conforme o destaque na Figura 1: 

Figura 1 - Área de cadastro na Revista Expressão Católica Saúde 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

Preencha o formulário que aparecerá com todos os seus dados. O 

preenchimento de todas as informações é importante para a equipe da 

Revista Expressão Católica Saúde. 

Não esqueça de marcar as caixas de seleção no final do formulário, 

selecionando as duas opções, como mostra a Figura 2. Caso não marque a 

caixa de seleção como AUTOR, você não poderá efetuar a submissão de artigos 

sem editar o seu perfil posteriormente. Ao finalizar, clique em CADASTRAR. 

Figura 2 - Caixas de seleção para os perfis de Leitor e Autor 

 

FONTE: os autores (2018). 

1.2. ACESSO 

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/user/register


 

Caso você já possua conta no Portal da Revista Expressão Católica 

Saúde, ou tenha realizado seu cadastro conforme o passo 1.1, você poderá 

logar-se no sistema através do menu lateral direito (Figura 3) ou através da 

página disponível no menu superior, conforme o destaque na Figura 4: 

Figura 3 - Login no menu lateral direito 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

Figura 4 - Área de acesso na Revista Expressão Católica Saúde 

 

FONTE: os autores (2018). 

Preencha os campos do formulário de Login em qualquer uma das opções 

apontadas pelas Figuras 3 ou 4, sendo que: 

a)  Login: o seu Login informado no ato do cadastro no Portal da Revista. 

b) Senha: a senha de acesso informada no ato do cadastro no Portal da 

Revista. 

c) Clique em ACESSO para efetuar o Login. 

Pronto! Você estará logado no sistema e a página que a Figura 5 

apresenta estará disponível para você.

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/login
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/index


 

Figura 5 - Página do Usuário Autor  logado na Revista 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

1.3. RECUPERAÇÃO DE ACESSO 

Caso você tenha esquecido sua senha de acesso e não tenha conseguido 

efetuar o login, clique em “Esqueceu a senha?”, informe o seu e-mail e solicite 

uma nova senha clicando em NOVA SENHA. Logo em seguida, verifique o e-

mail informado e siga com o procedimento informando uma nova senha. 

Figura 6 - Campo para solicitar nova senha. 

 

FONTE: os autores (2018). 

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/login/lostPassword


 

Figura 7 - Segundo passo para solicitar nova senha 

 

FONTE: os autores (2018). 

Caso não lembre o e-mail com o qual realizou o seu cadastro no Portal da 

Revista ou não consiga efetuar a troca de senha através do exemplo 

apresentado nas Figuras 6 e 7, entre em contato com o Suporte Técnico através 

do e-mail suportepublicacacoesacademicas@unicatolicaquixada.edu.br ou 

através do telefone (88) 3412-6740. 

 

2. SUBMISSÃO DO ARTIGO 
 

Agora que você está logado no sistema já é possível submeter o seu 

trabalho à Revista. Para isto siga os passos a seguir. 

2.1. NOVA SUBMISSÃO 

Em sua página, clique no campo “Nova submissão”. 

Figura 8 - Início do processo de submissão 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

mailto:suportepublicacacoesacademicas@unicatolicaquixada.edu.br
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/author/submit


 

2.2. PASSO 1 – INICIAR SUBMISSÃO 

Neste primeiro passo você irá informar os dados básicos da sua 

submissão. 

a) SEÇÃO: escolha a sessão apropriada para a submissão. A Revista 

Expressão Católica Saúde dispõe de três seções, sendo Artigos Originais, 

Artigos de Revisão e Relatos de Experiência. 

Para adequar sua escolha, leia as Diretrizes aos Autores e as Políticas de 

Sessão na página SOBRE a Revista. 

Figura 9 - Escolha de seção 

 

FONTE: os autores (2018). 

b) CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO: leia atentamente as condições impostas 

pela revista e marque as que concordar. Esteja ciente de que a submissão 

só poderá ser realizada se você estiver de acordo com todas as 

condições que são apresentadas. 

Figura 10 - Condições para submissão 

 

FONTE: os autores (2018). 

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/about


 

c) DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL: leia também a declaração de 

direito autoral apresentada e marque a caixa de seleção para concordar com 

o que dispõe a revista. Você deverá baixar, ainda, a DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS e enviá-

la no 4º passo – Envio de documentos Suplementares. Esteja ciente de que 

a submissão só poderá ser realizada se você estiver de acordo com o 

que é apresentado. 

Figura 11 - Declaração de direito autoral 

 

FONTE: os autores (2018). 

d) COMENTÁRIOS AO EDITOR: caso deseje, nesta etapa você pode enviar 

comentários à Editora da Revista Expressão Católica Saúde. Isto é opcional. 

Figura 12 - Comentários ao editor 

 

FONTE: os autores (2018). 

Para concluir esta etapa, clique em “Salvar e continuar” para seguir para 

o passo 2. 

Figura 13 - Conclusão do primeiro passo da submissão 

 

FONTE: os autores (2018). 



 

2.3. PASSO 2 – TRANSFERÊNCIA DO MANUSCRITO 

Neste passo você irá transferir o seu artigo para a plataforma. O processo 

é rápido e simples. Siga os seguintes passos: 

a) IR PARA A ÁREA DE SUBMISSÃO: siga para a área de transferência do 

artigo, conforme indicado pela Figura 14: 

Figura 14 - Transferência do Manuscrito

  

FONTE: os autores (2018). 

b) Clique no botão “Escolher arquivo” e localize o documento no disco rígido 

(ou em outro local de armazenamento, como pendrive, HD externo ou CD-

ROM) de seu computador. 

c) Depois de selecionado, clique no botão “Transferir” e aguarde a 

transferência do arquivo.  

 

 

d) Após concluída a transferência do arquivo, clique em “Salvar e continuar” 

para seguir para o passo 3.

Atenção! Não esqueça de enviar o seu arquivo no formado .doc ou .docx. Remova, 

ainda, das propriedades do arquivo, os dados de autoria, uma vez que a Revista 

Expressão Católica Saúde adota o processo de revisão por pares. 



 

2.4. PASSO 3 – INCLUSÃO DE METADADOS 

Este é um dos passos mais importantes da sua submissão: a inclusão de 

metadados. Nele você deverá preencher os dados de todos os autores (em 

ordem de autoria), título e resumo do trabalho, dados para indexação, 

contribuidores e agências de fomento (caso haja) e as referências que compõem 

o trabalho. 

Todos os dados informados de maneira correta serão de suma 

importância para a indexação de sua publicação pelos mecanismos de 

busca, facilitando a capacidade de acesso. 

a) AUTORES 

Figura 15 - Inclusão de Autores 

 

FONTE: os autores (2018). 

Caso a publicação possua mais de um autor, clique em “Incluir autor” 

para informar os demais, como mostra a Figura 15.  



 

b) TÍTULO E RESUMO 

Figura 16 - Inserção de título e resumo 

 
FONTE: os autores (2018). 

 

c) INDEXAÇÃO 

Figura 17 - Inclusão de metadados para indexação

 
FONTE: os autores (2018). 

d) CONTRIBUIDORES E AGÊNCIAS DE FOMENTO 

Figura 18 - Inserção de contribuidores e agências de fomento

 
FONTE: os autores (2018). 



 

e) REFERÊNCIAS 

Figura 19 - Inserção de referências 

 

FONTE: os autores (2018). 

f) Clique em “Salvar e continuar” para concluir este passo e seguir para o 

próximo. 

 

2.5. PASSO 4 – TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

SUPLEMENTARES 

No passo de transferência de documentos suplementares, você deverá 

enviar os seguintes documentos: 

a) Parecer do comitê de ética da instituição na qual foi desenvolvido o 

estudo, em caso de pesquisas envolvendo seres humanos ou animais. 

b) Página de título contendo informações dos autores (nome, e-mail, 

instituição, biografia). 

c) Declaração de responsabilidade e de cessão de direitos autorais. 

Para enviar os arquivos, siga o procedimento utilizado no tópico 2.3. 

PASSO 2 -  TRANSFERÊNCIA DO ARTIGO. 

Por fim, clique em “Salvar e continuar” para seguir para o último passo. 



 

2.6. CONFIRMAÇÃO DA SUBMISSÃO 

Após concluídos e verificados os passos anteriores, além dos arquivos 

enviados, clique em "Concluir submissão" para enviar seu trabalho para a 

Revista Expressão Católica Saúde.  

Um e-mail de confirmação será enviado. Acompanhe a situação da 

submissão, dentro do processo editorial da revista, acessando o sistema com o 

papel de autor. 

Figura 20 - Passo de confirmação 

 

FONTE: os autores (2018). 

2.7. ACOMPANHAMENTO 

Você pode, a partir de agora, acompanhar o estado do seu trabalho na 

sua área inicial como autor. 

 

A equipe da Revista Expressão Católica Saúde agradece a sua 

submissão! 

 


