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APRESENTAÇÃO

A partir de seu segundo número, a REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA DO
PARANÁ passará a utilizar a plataforma OJS (Open Journal Systems), em sua
versão 3.1.0.1. Considerando as diferenças de interface entre esta versão
atualizada do sistema e a anterior, a Escola de Saúde Pública do Paraná
(ESPP) elaborou este guia, destinado aos membros do corpo de avaliadores,
com o intuito de orientá-los em como realizar os procedimentos da avaliação
pelo sistema.

Caso deseje acessar o sistema, CLIQUE AQUI.

Antes de iniciar o processo de sua avaliação, relembre a POLÍTICA
EDITORIAL e as DIRETRIZES PARA AUTORES da revista. A equipe da
Revista agradece seu empenho na construção do conhecimento científico
destinado aos serviços de saúde no Paraná!
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OJS 3.1.0.1: GUIA DO AVALIADOR
PASSO 1 ACEITANDO A AVALIAÇÃO
1.1 Os avaliadores cadastrados na revista receberão por e-mail uma solicitação de avaliação, com o título” [rspp] Solicita avaliação
de artigo”. É possível que estes e-mails possam ser enviados para a caixa de SPAM. Favor manter seus dados de usuário
atualizados no OJS para evitar problemas.
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1.2 O e-mail trará informações sobre o artigo e o link para mais informações. Clique na URL indicada para avançar.
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1.3 O link levará o avaliador ao ambiente do sistema OJS, onde estarão as principais informações sobre o artigo enviado. Após
realizar seu login no sistema, é possível acessar outros dados sobre a submissão em “Ver todos os detalhes da Submissão”.
Observe os prazos estabelecidos em “Agenda de Avaliação”.
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1.4 Ainda na tela de requisição é possível indicar se há conflitos de interesse. Após isso, indique sua disponibilidade ou não para
avaliar o trabalho. Considerando os prazos para avaliação dos artigos e para publicação da revista, solicitamos que, caso seja
julgado que não será possível realizar a avaliação, seja indicada a recusa imediatamente. Desta forma, o fluxo editorial poderá
prosseguir sem entraves.
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PASSO 2 BAIXANDO O ARQUIVO E REALIZANDO A AVALIAÇÃO
2.1 A próxima tela indica as diretrizes para a avaliação. Após a leitura, clique em “Continuar no Passo #3” para prosseguir.
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2.2 Na próxima tela o (s) arquivo (s) do trabalho pode ser visualizado. Clique nele para baixá-lo para seu computador.

2.3 Logo abaixo, na mesma tela, está o formulário, que deve ser preenchido conforme a avaliação realizada. Use o item
“Comentários gerais” para justificar a recomendação que será feita abaixo.
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2.4 Na mesma tela, abaixo do formulário, o avaliador pode enviar um, ou mais, arquivos, caso julgue necessário. Para isso, clique
em “Enviar Arquivo”. Caso não seja necessário, pule para etapa 2.9.

2.5 Após, será aberta a tela de Enviar Arquivo. Clique em “Enviar Arquivo” e selecione o arquivo em seu computador.
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2.6 Após enviar o (s) arquivo (s), Clique em “Continuar” para avançar.

2. 6 Na tela “Metadados”, o avaliador pode modificar a identificação do arquivo em “Editar”. Após, clique em “Continuar” para
avançar.
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2.7 Em “Finalização” é possível Enviar outros arquivos clicando em “Enviar um Novo Arquivo”, quando será necessário repetir os
passos anteriores. Caso já tenha enviado todos os arquivos necessários, clique em Concluir para avançar.
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2.8 Abaixo selecione a opção que resulta da avaliação realizada. Caso julgue que o trabalho deva ser aceito sem reservas, clique
em Aceitar. Caso acredite que ele deva ser aceito, condicionando que os autores acatem os comentários realizados no formulário
ou nos arquivos enviados, clique em “Correções obrigatórias”. Utilize a opção “Submeter novamente para avaliação” caso acredite
que o trabalho tem méritos, porém, são necessárias modificações de grande vulto, que implicariam em mudanças estruturais
significativas, para que o manuscrito possa ser publicado. Finalmente, selecione rejeitar caso acredite não haver condições para
publicação.
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2.9 Após recomendação, clique em “Enviar Avaliação” para prosseguir.

2.10 Finalmente, será solicitado que seja confirmada a avaliação. Clique em “ok” para efetivá-la!
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PASSO 3 FINALIZANDO A AVALIAÇÃO
3.1 A última tela indica que sua submissão foi enviada com sucesso. A Revista poderá entrar em contato caso sejam necessários
esclarecimentos. Do contrário, o processo está finalizado.

DÚVIDAS?
Contate o apoio técnico da Revista: revista_spp@sesa.pr.gov.br
(041)3342-2293 Ramal 221

