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1. BEM VINDO 
Caro avaliador, a Revista Expressão Católica Saúde agradece a sua 

disponibilidade em avaliar nossos artigos. 

Ao ser designado pela Editora Chefe como AVALIADOR, você receberá 

um e-mail com o assunto “A Revista Expressão Católica Saúde solicita 

avaliação de artigo”. Neste e-mail você encontrará as seguintes informações: 

a) Título do trabalho; 

b) Resumo do trabalho e; 

c) Prazo para avaliação. 

Após receber este e-mail, você deverá acessar o sistema  

de editoração eletrônica OJS no endereço 

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

confirmar sua disponibilidade de avaliação. 

2. ACESSO AO SISTEMA 
 

Caro avaliador, para realizar a avaliação de artigos à Revista Expressão 

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

editoração eletrônica OJS. O seu cadastro é realizado pela equipe de suporte do 

Núcleo de Publicação do Centro Universitário Católica de Quixadá.  

Caso você já tenha acesso ao sistema como LEITOR ou AUTOR, entre 

em contato com Suporte ao sistema através do e-mail  

suportepublicacoesacademicas@unicatolicaquixada.edu.br, ou ainda pelo 

telefone (88) 3412-6740, para habilitar a função de AVALIADOR ao seu cadastro. 

No entanto, se você ainda não possui acesso ao portal, a equipe irá 

viabilizar o seu cadastro e enviar suas credenciais por e-mail, caso você ainda 

não as tenha recebido. 

 

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude
mailto:suportepublicacoesacademicas@unicatolicaquixada.edu.br
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1.1. ACESSO 

De posse de suas credenciais (login e senha), acesse o Portal da Revista 

Expressão Católica. Você poderá logar-se no sistema através do menu lateral 

direito (Figura 1) ou através da página disponível no menu superior, conforme o 

destaque na Figura 2: 

Figura 1 - Login no menu lateral direito 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

Figura 2 - 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 1 ou 2, sendo que: 

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

ou enviado pela equipe de Suporte. 

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

Revista, ou enviado pela equipe de suporte. 

c) Clique em ACESSO para efetuar o Login. 

Pronto! Você estará logado no sistema e a página que a Figura 3 

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/lostPassword
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
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Figura 3 - Página do Usuário Avaliador logado na Revista 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

1.2. 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 4 - Campo para solicitar nova senha. 

 

FONTE: os autores (2018). 

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/login/lostPassword
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Figura 5 - Segundo passo para solicitar nova senha 

 

FONTE: os autores (2018). 

Caso não lembre o e-mail com o qual possui cadastro no Portal da Revista 

ou não consiga efetuar a troca de senha através do exemplo apresentado nas 

Figuras 4 e 5, entre em contato com o Suporte Técnico através do e-mail 

suportepublicacacoesacademicas@unicatolicaquixada.edu.br ou através 

do telefone (88) 3412-6740. 

 

3. AVALIAÇÃO DO ARTIGO 
 

Agora que você está logado no sistema já é possível realizar a avaliação 

solicitada pela Editora Chefe da Revista. Para isto siga os passos a seguir. 

3.1. ACESSANDO COMO AVALIADOR 

Em sua página, clique no link “Avaliador”. 

Figura 6 - Início do processo de avaliação 

 

FONTE: os autores (2018). 

mailto:suportepublicacacoesacademicas@unicatolicaquixada.edu.br
http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/reviewer
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3.2. ACESSANDO O TRABALHO 

Na seção “Submissões Ativas” você irá encontrar os artigos que lhe foram 

solicitadas avaliação. Escolha o artigo clicando sobre seu TÍTULO. 

 

 

Figura 7 – Submissões ativas 

 

 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

Na página de avaliação que segue ao clicar sobre o título do trabalho, 

você terá acesso aos dados básicos do artigo e o cronograma de avaliação, 

incluindo a data final para você concluí-la. 
 

Figura 8 – Dados básicos e cronograma 

 

FONTE: os autores (2018). 

Atenção! Fique atento(a) para a data de conclusão da avaliação. 

Clique no título para abrir o registo do trabalho Data de conclusão 
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3.3. PASSOS OBRIGATÓRIOS 

Ao rolar a página de avaliação do trabalho você irá encontrar 5 passos 

obrigatórios para avaliação. São eles: 

a) NOTIFICAR O EDITOR DA SUBMISSÃO A SUA DECISÃO SOBRE SUA 

DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO: informe a sua 

disponibilidade para avaliar o trabalho.  

Caso você esteja disponível, clique em “Disponível para avaliação”. 

Outrossim, caso contrário, clique em “Indisponível para avaliação”. 

Figura 9 – Primeiro passo obrigatório para avaliação 

 

FONTE: os autores (2018).  

O sistema irá seguir para uma página de envio de e-mail de confirmação à 

Editora Chefe da Revista. Clique no botão “Enviar”. 

Figura 10 – E-mail de disponibilidade de avaliação. 

 
FONTE: os autores (2018).  



 

10 
 

b) LIBERAÇÃO DO ARTIGO PARA AVALIAÇÃO: clique no nome dos 

documentos para baixar para sua máquina e realizar a avaliação dos 

documentos associados à submissão. 

Figura 1 – Segundo passo obrigatório para avaliação 

 

FONTE: os autores (2018). 

c) DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES: caso identifique que há 

conflito de interesses entre a sua avaliação e o trabalho submetido, informe 

à Editora Chefe através do campo de texto específico que aparece, conforme 

a Figura 12. Clique em “Salvar” após preencher. 

Figura 2 - Conclusão do primeiro passo da submissão 

 

FONTE: os autores (2018). 

d) AVALIAÇÃO: agora você pode preencher o formulário de avaliação. Clique 

no ícone ou no link para abrir. 

Figura 33 - Conclusão do primeiro passo da submissão 

 

FONTE: os autores (2018). 

A página trará o formulário de avaliação que foi designado pela Editora Chefe 

para que você preencha. Todos os campos são obrigatórios. Ao final, clique 

em “Salvar”.
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Figura 14 - Conclusão do primeiro passo da submissão 

 

FONTE: os autores (2018). 

e) TRANSFERÊNCIA DE NOVA VERSÃO: opcionalmente você pode enviar à 

Editora uma nova versão do trabalho que você avaliou com as modificações 

sugeridas. 

Para tanto, clique no botão “Selecionar arquivo” para abrir a caixa de 

seleção do arquivo no seu disco rígido (ou outras mídias removíveis). Em 

seguida, clique em “Transferir” para fazer o upload do ficheiro. 

Figura 45 – Escolha de documento com comentários do avaliador 

 
FONTE: os autores (2018). 
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Caso seja de seu interesse enviar uma cópia do trabalho com seus 

comentários, não esqueça de remover seus dados de autoria das 

propriedades do arquivo. Para saber mais, consulte as indicações da 

Revista na sessão de assegurando uma avaliação cega segura. 

f) REGISTRO DE RECOMENDAÇÃO: por fim, você deverá registrar sua 

recomendação à Editora Chefe. Selecione uma das opções presentes na 

caixa de seleção apresentada pela Figura 16, conforme julgamento de sua 

avaliação do trabalho.  

Em seguida, clique no botão “Enviar avaliação ao editor”. 

Figura 55 – Registro de recomendação 

FONTE: os autores (2018). 

Ao finalizar sua avaliação, clique em “OK” na caixa de diálogo que 

aparecerá em sua tela. Ao clicar em “OK” você não poderá mais modificar 

sua avaliação e ela será recebida pela Editora. 

Figura 66 – Finalização da avaliação

 
FONTE: os autores (2018). 

A avaliação finaliza, por fim, com o envio de um e-mail à Editora da 

Revista Expressão Católica, que será notificada sobre a sua conclusão. O texto 

é padrão e pode ser editado. Clique em no botão “Enviar” para concluir o 

processo.  

http://publicacoesacademicas.fcrs.edu.br/index.php/recsaude/help/view/editorial/topic/000044
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Você pode, ainda, optar por não enviar o e-mail clicando em “Não enviar 

e-mail”. 

Figura 77 – E-mail final 

 

FONTE: os autores (2018). 

 

Pronto! A equipe da Revista Expressão Católica Saúde agradece a sua 

colaboração! 

 


