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1 – Acessar o site da revista : http://seer.ufrgs.br/hcpa 

2 – Fazer o login 



1 – Clicar em Nova Submissão 



4 – Selecione a seção em que seu 
artigo se encaixa 

5 – Indique o idioma em que seu 
artigo está escrito 



6 – Preencha o “checklist” para 
verificar se o artigo encontra-se 
nas condições adequadas para 
submissão 

7 – Concordância com os termos 
de Declaração de Direito Autoral 

8 – Escreva algum comentário 
para o editor. (Opcional) 

9 – Salvar e continuar 



11 – Clique em “Transferir/Upload” para 
que seu artigo seja efetivamente carregado. 

10 – Clique em “Escolher Arquivo” e 
selecione o arquivo contendo o seu artigo. 



13 - Para os demais autores também é preciso realizar o cadastro. Clique em Incluir 
autor. Destaca-se que além dos dados preenchidos no momento da submissão, é 
necessário conter no arquivo do artigo os nomes dos autores, unidades de vínculo e 
instituição a qual estão afiliados, além dos dados do autor correspondente.  

12 – Preencha todos os campos com os 
seus dados. 



14 – Preencha os campos com dados no 
idioma utilizado na elaboração do artigo. 

15 – Preencha os campos com os dados 
necessários para a indexação do artigo. 

16 – Adicione Agências de fomento, caso 
existam. 

17 – Insira as referências utilizadas para a 
elaboração do trabalho. 

18 – Clique em “Salvar e continuar”. 



19 – Se houver imagens, gráficos ou outro documento 
suplementar, é possível adicioná-los clicando em “Escolher 
Arquivo”. 

20 – Para efetivar o carregamento do 
arquivo, é preciso clicar em “Transferir”. 

21 – Clique em “Salvar e continuar”. 



19 – Para finalizar a submissão, clique em “Concluir 
submissão”. 
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