
 

E
EAN

EEAN  UFRJ  

 

 

 
Manual de Orientação para 

Autores  

ScholarOne Manuscripts 

 

 



 

 
  
 

9

 

A SUBMISSÃO NO SISTEMA SCHOLARONE 

 

Siga o passo a passo e seja bem-vindo(a) ao sistema de submissão online de manuscrito 
do ScholarOne 

1. Acesse a página inicial de acesso de Escola Anna Nery Revista de Enfermagem. A URL 
de acesso é: http://mc04.manuscriptcentral.com/ean-scielo   

2. Faça o seu login na area do autor (Author Center)  

 

 

 

 

 

Bem vindo a página de submissão de manuscrito Escola Anna Nery. Para fazer seu Log In, 
entre como seu User ID(o seu endereço de email que foi cadastrado no sistem ) e digite a 
sua senha pessoal de acesso no campo abaixo, depois clique em “Log In”. Se você tem 
dúvidas se possui uma conta de acesso ou não,ou esqueceu sua senha, entre com seu 
endereço de email no campo ”Password Help” da seção abaixo. Se não possui uma conta, 
clique “Create Account” no link acima 

 

Se NÃO for um usuário novo do Sistema de acesso a submissão de artigo a Escola Anna 
Nery Revista de Enfermagem,  você deve primeiro REGISTRAR-SE em New User?, clicando 
em Register here.  

 

No Register here, proceda da seguinte forma: 

Clicando sobre Register here abrirá a tela do Create An Account 

Esclarece que seu navegador (Internet Explorer, Chrome , Safari..) esta com o bloqueador de Pop Up ativo. 
Nesse caso coloque o site  ScholarOneManuscript  na lista de exceção do bloqueador. Caso possua alguma 
dúvida sobre como fazê-lo basta clicar em “clik here”  ou procure ajuda do suporte.
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Esqueceu sua senha? 

 

Digitando seu endereço de e-mail no campo “Password  Help” (ajuda com a senha) com 
sua senha e clicando em “GO” (IR), o sistema lhe enviará um e-mail contendo informações 
sobre sua conta.  

Observação: Por favor, caso não visualize nenhuma mensagem em sua caixa de entrada, 
verifique na lista de mensagem do  spam ou lixeira, pois o provedor de e-mail  pode não 
reconhecer como uma mensagem confiável.  

 

 

 

3. A PÁGINA DE BOAS-VINDAS 

 

Após o log in no sistema, você é visualizará a página de boasvindas com links para todos 
os centros de funções que você tem permissão nesta revista. Tipicamente, autores 
recebem permissão de Autor (Author Center) e caso sejam convidados para atuar como 
revisor de um manuscrito terá acesso também a esta área (Reviewer Center).  

 

 

 

Bem vindo ao site da Escola Anna Nery. Para iniciar seu trabalho, por favor clique no link 
abaixo no Center adequado. Você pode retornar a esta tela para alterar o Center 
adequado, sempre que necessário cliquando a aba “Main Menu” na parte superior 
esquerda do canto da página. 
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4. PAINEL DE CONTROLE (DASHBOARD) 

 

O Painel de Controle é onde você inicia o processo de submissão de seu manuscrito. Além 
disso, você pode rapidamente acompanhar a situação e ver os detalhes de todos os seus 
manuscritos no site ScholarOne Manuscripts. No painel de controle, o autor encontrará  o 
status do manuscrito submetido, fará novas submissões, verá as submissões que foram 
revisadas, as submissões que deverão ser corrigidas e atualizadas e qual é o status do seu 
manuscrito. 
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“Abaixo você encontrará instruções que o ajudará com a navegação no Author Center. 
Estas instrucões cobrem vários estágios da submissão.  Na Seção Instrução aos Autores 
da Revista você encontrará as informações necessárias para elaborar o seu manuscrito 
antes de submetê-lo ao sistema, que pode ser acessado no canto direito do site. “ 

 

 

 

Selecione a opção apropriada da seção Meus Manuscritos (My Manuscripts). Os resultados 
serão mostrados diretamente abaixo do painel de controle. 

 

 

New Submissions 

• Para iniciar a submissão de um novo manuscrito, visualize a expressão “Click 
here to submit a new manuscript”. 

• Para continuar com a submissão de um novo manuscrito já iniciado, clique na 
expressão “Unsubmitted and Manuscripts in Draft” que faz parte da lista do “My 
Manuscripts”. Localize a sua submissão para continuar e então clique no botão 
“Continue Submission”. 
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Revised Submissions 

• Para iniciar a submissão de um manuscrito revisado, clique no link revisão na área 
de recursos do autor (“Author Resources”) abaixo, ou clique em “Manuscripts with 
Decisions” na lista do “My Manuscripts”. Localize sua submissão para iniciar o 
processo de revisão  e clique no link “Create Revision” daquele manuscrito.  

• Para continuar com um  manuscrito revisado mas que você não completou o 
processo de revisão (revisão em andamento), pode-se clicar tanto no link revisão  
acima descrito, como no link "Revised Manuscripts in Draft" na lista de “My 
Manuscripts”. Localize a submissão que você deseja continuar e então clique no 
botão "Continue Submission".  

 

 

Correcting/Updating Submissions 

Para corregir ou atualizar uma submissão que não foi submetida/ retorno para você 
pela Revista, clique em "Unsubmitted Manuscripts" na lista de “My Manuscripts”. Encontre 
a submissão que você deseja corrigir/atualizar e então clique em "Continue Submission". 
Esteja ciente de que a submissão que não não foi submetida/retornou para você era uma 
revisão, então sera localizada em “Revised Manuscripts in Draft” da lista constante na area 
de “My Manuscript”.  

 

 

 

What’s the status of my manuscript? 

Para verificar o status de um manuscrito submetido, clique na lista do "Submitted 
Manuscripts" em  “My Manuscripts”. Todos os manuscritos submetidos que encontram-se 
em fase de avaliação sera listado nesta area. O status do manuscrito pode ser encontrado  
na coluna denominada ‘Status’.  

Observação: Você pode clicar em qualquer parte listada na área de 'My Manuscripts' para 
visualizar os  manuscritos naquele status. 
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0   Unsubmitted and Manuscripts in Draft =  Manuscritos não submetidos e rascunhos 

0 Resubmitted Manuscripts in Draft =  Manuscritos resubmetidos e rascunhos 

0 Revised Manuscripts in Draft =  Manuscritos revisados e rascunhos 

0  Submitted Manuscripts  =  Manuscritos submetidos  

0 Manuscripts with Decisions  = Manuscritos com Decisões 

0 Manuscripts I Have Co-Authored  = Manuscritos que tenho co-autoria 

0 Withdrawn Manuscripts  = Manuscritos retirados 

0 Invited Manuscripts  = Autor convidado  

 

Em “Author Resources”, você lerá: 
Esta seção lista os assuntos dos cinco e-maisl mais que recentes que foram enviados para 
você sobre sua submissão(ões). Para ver um e-mail clique no link. Para deletar um e-mail 
desta lista clique no link delete.  
 

Em AUTHOR CENTER Submit a Manuscript, você lerá: 
Selecione o tipo de manuscrito. Entre com o título e o resumo (no idioma original em que 
o manuscrito foi redigido) no campo adequado abaixo.  Se você precisar inserir um 
caracter especial, clique no botão "Special Characters". Entre com o nome da agência de 
financiamento associado ao manuscrito no final da página. Se as agências de 
financiamento do manuscrito não estiverem incluídas na lista, prossiga para a próxima 
página do processo de submissão. Quando terminar, clique em "Next." 
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Em Authors and Institutions: Entre com as informações dos co-autores do manuscrito nos 
espaços abaixo, então clique em  "Add to My Authors." Para verificar se o autor já foi 
cadastrado na base de dados da Revista, entre com o endereço de email do autor e clique 
em  "Find."  Se encontrar o autor, a informação sera preenchida automaticamente para 
você. Quando concluir, clique em "Next". Para informar a instituição, digite a informação 
completa sem abreviaturas ou redução de palavras no campo pertinente.  

 
Você poderá indicar um revisor de sua preferência para analisar seu manuscrito e o nome 
de uma pessoa que não gostaria de tê-lo revisando seu manuscrito. Para tanto, entre com 
as informações do revisor no espaço “preferred” e “non-preferred reviewers”, e clique no 
botão  designado. Se não tiver preferência por qualquer pessoa digite “None”.  
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Digite o texto da carta  no espaço denominado "Cover Letter". Se você preferir pode ser 
anexado a sua carta, clincando no botão "Browse...", localize seu arquivo e clique em 
"Attach this Cover Letter." Responda quaisquer perguntas adequadamente. Quando 
finalizar, clique em "Next." 
 
Em Manuscript Information, o autor deverá preencher com número 0 caso não tenha 
Figura, Figuras colorigas (Imagem colorida) ou tabelas. Se o manuscrito possui ilustrações 
(figuras, figuras coloridas ou fotografias ou desenhos e tabelas) preencha o campo com a 
quantidade relativa a cada um.  
No campo seguinte, preencha o número de páginas relativa ao seu manuscrito em 
conformidade com as Instruções aos autores. 
 
Em Confirm the following, você deverá responder as 3 perguntas:  

• Confirma que o manuscrito foi submetido somente a esta revista e não está 
publicado, no prelo ou submetido a outra revista. 

• Confirma que todas diretrizes éticas da pesquisa foram atendidas, incluindo a 
adesão as prerrogativas legais do país onde o estudo foi desenvolvido.  

• Confirma que você preparou um pequeno texto do título da página, agradecimento 
e qualquer título reduzido com o nome dos autores, separado do manuscrito, para 
que o mesmo seja analisado pelos revisores em sistema cego.  

 
Em Conflict of interest, você deverá responder se tem Conflito de Interesse (veja as 
Instruções aos Autores para compreender melhor o que significa).  
No espaço reservado especifique qual é a natureza do conflito ou então responda “None”.  
Salve o que fez e clique em Continue.  
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Insira no sistema tantos arquivos quantos forem necessários para submeter seu 
manuscrito, em grupos de três ou menos. Estes arquivos serão salvos no formato de 
documento em pdf para o processo de revisão por pares. Os arquivos que são parte de um 
documento suplementar devem ser designados como arquivo “TeX/LaTeX Suppl File."  
 
Se estiver submetendo um manuscrito que procedeu qualquer revisão, por favor, inclua 
somente o conjunto dos últimos arquivos.   
 
Se estiver atualizando um arquivo, por favor,  delete a versão original e faça o upload (a 
inserção) do arquivo revisado. Para designar a ordem na qual os seus arquivos devem 
aparecer use a seta para baixo na coluna "order". Visualize seus arquivos baixados 
clicando em HTML ou PDF. Quando concluir clique em  "Next".  
 
AO CONCLUIR O PROCESSO DE SUBMISSÃO – PASSO 6 
As pendências serão visualizadas nos campos em amarelo, então você poderá retornar a 
parte que requer correções para corrigi-las. 
Encerrado processo de submissão clique em “Submit”. Se clicar em “Save and Go Back” as 
informações serão salvas e você pode retornar à páginas anteriores para completar 
informações ou continuar o processo posteriormente. Atente para que essa ferramenta 
não permite concluir o processo de submissão.  
Ao concluir o processo, você receberá um e-mail  confirmando que o manuscrito foi 
submetido com sucesso.  
 
Reveja as informações para correção e fazer as mudanças que forem necessárias. Após 
revisar a prova do manuscrito no pé desta página, você deve clicar em 'SUBMIT' para 
completar sua submissão. 
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