
Fazendo o cadastro na  
Revista Extensão em Ação 



 
Para fazer cadastro, deve-se  clicar no botão 'CADASTRO'.  

Também há a  possibilidade de fazer o cadastro através do  

botão 'ACESSO'.  



Para fazer cadastro no caso de ter clicado no botão  

'ACESSO', deve-se  clicar no link indicado caso não tenha  

cadastro'. 



 

Complete os espaços  em branco de acordo com os seus  

dados (os que possuem um asterisco são obrigatórios, já  

os que não possuem são facultativos). 

Escolha seu login e senha (lembre-se bem deles pois eles  

são a  forma de acesso  à  plataforma). 



 
Verifique o seu tipo de cadastro ao terminar o preenchimento  

do formulário. A  opção de autor permite que o usuário possa  

submeter algum trabalho à  Revista. 

 

Certifique-se de que o email seja válido. 

 

Clique no botão 'Cadastrar' para  completar o processo. 



Submetendo um trabalho  
na Revista Extensão em  
Ação 



 

Também há a  possibilidade de acessar  sua conta na Revista pela  

opção de login na parte lateral 'Usuário'. 

 
Acesse  sua conta na Revista pela opção 'ACESSO'  no menu superior. 



 

Para  o autor submeter algum trabalho para  a  Revista, basta  clicar no  

botão 'Nova submissão'. 

 

E s s a  é a  página depois de acessar  a  plataforma. Aqui é  possível ver  

os papéis escolhidos na hora do cadastro. 



 

Ao iniciar o processo de submissão de algum trabalho, é  preciso e s -   

colher a  seção (tipo). 

 

Também existem condições a  serem  

cumpridas ao submeter um trabalho à   

Revista, se  tudo estiver em ordem,  

marque todas a s  caixas. 



 

Para continuar pressione o botão 'Salvar e  continuar'. 

As  condições para  submissão são obrigatórias, assim  

como a  escolha da  seção do trabalho a  ser submetido. 





 

Observe a  confirmação de transferência e  verifique se  o  

arquivo está  correto. 

Para  continuar o processo aperte o botão ' Salvar e  continuar'. 



 

Veja se  os dados do autor (ou dos autores) estão corretos. 

 

Cas o  queira incluir autores no trabalho, clique no botão 'Incluir autor'. 

 

Preencha o título e o resumo de acordo com o conteúdo  

do trabalho a  ser submetido. 



 

Indique no campo qual a  área  e sub áreas  de conhecimen-  

to do trabalho escolhendo à  partir da  listagem abaixo. 

 

Para continuar, pressione o botão 'Salvar e  continuar'. 



 

Cas o  possua algum documento suplementar, escolha o arquivo referen-  

te e aperte no botão de 'Transferir'. 

 

Para  prosseguir, pressione o botão de 'Salvar e  continuar'. 



Verifique se  tudo está  correto e aperte  o botão 'Concluir  

submissão. 



Submissão concluída com sucesso! Para  ver o progresso  

dos trabalho submetidos, basta  clicar em 'Submissões  

ativas'. 


