
TUTORIAL PARA AUTO-ARQUIVAMENTO
ARTIGOS



Acesse o Repositório Institucional UNIFESP

1. Acesse http://repositorio.unifesp.br.

2. Clique em Entrar.

http://repositorio.unifesp.br


3. Insira seu endereço de email e senha



4. Caso não tenha cadastro, clique no local indicado e siga as 
instruções



INÍCIO DA SUBMISSÃO

5. Clique em Submissões, localizado na lateral esquerda.



6. Clique em Iniciar nova submissão.



7. Escolha uma Coleção e clique em Próximo.



8. Preencha o formulário com os dados sobre o artigo de acordo com
as informações solicitadas



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

✓ Utilize letras maiúsculas apenas em siglas e no início de nomes
próprios e frases. Exemplo:

Silva, José → Correto! SILVA, José → Errado!

✓ Incluir a palavra “[UNIFESP]” após o primeiro nome do autor.

✓ Não abrevie nenhum sobrenome.

✓ A URL do Currículo Lattes do autor e do orientador devem ser 
inseridos. 





INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

✓ Se houver mais de um resumo, clicar no botão Add para inserir o 
resumo em outro idioma.

✓ Palavras-chave devem ser inseridas uma de cada vez.

✓ Inserir número DOI de acordo com o exemplo: 
10.1016/j.ijinfomgt.2015.11.008

✓ Volume deve ser incluído conforme exemplo: v. 3
Número deve ser incluído conforme exemplo: n. 58

✓ Editor se refere à Editora/Publicadora da revista.





INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

✓ Não é necessário inserir Área do Conhecimento do CNPq.

✓ Se for inserida, a referência bibliográfica deve estar de acordo com as 
normas da ABNT 6023.

✓ Se a agência de fomento não constar na lista, selecione a opção 
Outra.

✓ Para selecionar mais de uma agência de fomento, mantenha a tecla 
CTRLpressionada ao clicar.

✓ Preencha o Número do processo/financiamento apenas se houver um.



✓ Selecione se o artigo será disponibilizado em Acesso Aberto ou não. 

✓ Em caso de Acesso Restrito, defina a data para a disponibilização do 
texto em acesso aberto.

✓ Clique em Próximo para fazer upload do arquivo ou em Salvar e Sair 
para salvar as informações inseridas e continuar a submissão depois.



UPLOAD DO ARQUIVO

9. Para enviar o arquivo contendo seu documento é necessário
que:

•

•

•

o

o 

o

arquivo esteja no formato Portable Document Format (PDF);

arquivo não esteja protegido;

trabalho esteja reunido em um único arquivo, inclusive os
apêndices e anexos.

10. Para enviar o arquivo, clique em Escolher arquivo.



11. Selecione o arquivo em seu computador e clique em Abrir.



✓ Se o upload for de um único arquivo, clique Próximo para 
revisar a submissão. 

✓ Se for mais de um arquivo, clique em Upload do arquivo e 
selecionar outro.



REVISÃO DA SUBMISSÃO

✓ Verifique se os dados informados estão corretos.

✓ Para realizar qualquer modificação, clique em Corrigir um 
destes.

✓ Após revisar, clique em Próximo ou Salvar e sair para continuar 
a submissão posteriormente





LICENÇA



LICENÇA

11. Para concluir a submissão, é necessário ler e concordar com
a Licença distribuída.

12. Clique em Concluir submissão ou Salvar e sair para continuar a

submissão posteriormente.



Note que a publicação do documento no Repositório 
Institucional NÃO é automática.

Deve-se aguardar a revisão e homologação pelo bibliotecário 
que aprovará ou não a publicação no Repositório.

Caso não seja aprovada, o usuário receberá um email com as 
alterações que deverão ser feitas.



OBRIGADO!


