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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU – UFJF/EBSERH) 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

Diretrizes para Editores de Seção 

I) No processo de avaliação de artigos (1a Rodada) 

1-      O Editor de Seção (ES) será notificado formalmente, por e-mail, quando da 

designação de artigo científico para avaliação em sua área de conhecimento; 

2-      O ES deverá acessar a página na HU Revista através do 

link: https://hurevista.ufjf.emnuvens.com.br/hurevista/login, preenchendo os 

campos login  e senha; 

3-      Em “página do usuário”, o ES identificará o(s) artigo(s) a ser(em) avaliado(s) na 

categoria “em avaliação”, devendo clicar sobre a mesma; 

4-      Abrirá, a seguir, uma página denominada “Submissões em Processo de 

Avaliação”, contendo o(s) artigo(s) a ser(em) avaliados. Os artigos são identificados 

por ID, Data de Envio, Seção (tipo de estudo), Autor(es) e Título. O Editor de Seção 

deverá clicar sobre o Título do Artigo para ir à página de Avaliação; 

5-      Na página “Avaliação”, o ES encontrará a versão para avaliação (em 

formato word) com a data da submissão, além dos documentos suplementares 

“desabilitados” para os avaliadores; IMPORTANTE: O Editor de Seçao deverá 

avaliar SEMPRE o arquivo .DOC/.DOCX COM A DATA MAIS RECENTE, 

esteja ele em Documento Original ou Docs. sup. 

6-      O Editor de Seção deverá fazer a análise primária do manuscrito, levando em 

consideração mérito científico, qualidade metodológica, sequência lógica de 

introdução ao problema, desenvolvimento do estudo e conclusões coesas com os 

objetivos. Sendo o assunto do manuscrito de seu domínio próprio, o ES poderá 

se auto designar “Avaliador” do artigo; 

7-      Para se auto designar ou designar um ou mais avaliadores, o ES deverá clicar 

em “selecionar avaliador” na região logo à direita da  Rodada 1, além de 

“registrar” qual(s) o(s) documento(s) suplementar(es) irá habilitar ao(s) 

avaliador(es). Após clicar em “selecionar avaliador”, o ES será guiado para a página 

de Avaliadores cadastrados no sistema e poderá fazer a busca do mesmo por “área de 

interesse”, “nome”, “sobrenome”, “login” ou “e-mail”. Recomenda-se buscar o 

avaliador pelo primeiro nome e em seguida clicar em “pesquisar”. 

https://hurevista.ufjf.emnuvens.com.br/hurevista/login
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8-      Abrirá uma nova página com o resultado da busca. O ES deverá clicar em 

“designar” (abaixo do item ação) na fileira correspondente ao avaliador que deseja 

selecionar. O sistema redirecionará de volta para a página “Avaliação” e aparecerá o 

nome do avaliador abaixo da Rodada 1. O(s) avaliador(es) são identificados por 

letras (A, B, C ...) de acordo com o número de avaliadores selecionados; 

9-      Em “formulários de avaliação” o Editor de Seção deverá clicar sobre 

“escolher formulário de avaliação”. Será aberta uma nova página com os modelos 

de formulários de acordo com cada tipo de estudo (artigo original, relato de caso, etc) 

e o ES deverá clicar em “designar” na linha correspondente ao tipo formulário 

desejado; 

10-     O sistema voltará para a página Avaliação. Abaixo do nome do avaliador, 

aparecerá o item “solicitação” com uma imagem em forma de “carta” logo 

abaixo. Ao clicar nesta imagem, o ES será direcionado para uma página contendo o 

e-mail do avaliador, uma caixa de texto com um convite padronizado pelo sistema e 

deverá clicar em “enviar”. Somente assim o avaliador será notificado do convite e 

terá um prazo de até 5 dias para aceitar ou não fazer a revisão. Em caso de seleção de 

mais de um avaliador, todo passo-a-passo deverá ser repetido individualmente; 

11-     Quando o avaliador “aceita” ser revisor do artigo, na página da Rodada 1 de 

avaliação, o ES observará uma data logo abaixo do item “encaminhado” e uma outra 

data logo abaixo do item “prazo”. É de responsabilidade do Editor de Seção 

observar os prazos de “aceite” e de “conclusão” da revisão, devendo o mesmo 

clicar em “enviar lembrete” caso os prazos não sejam cumpridos; 

12-     O Editor de Seção tem AUTONOMIA para aceitar ou não as considerações de 

uma ou mais avaliações. Ou seja, caso julgue ser determinada avaliação de baixa 

qualidade, o mesmo tem o poder de desconsiderá-la e os autores não terão acesso à 

mesma. Entretanto, avaliações consideradas adequadas, devem ser registradas no 

sistema. Para isso, o ES deverá marcar na caixa vazia que se encontra logo à  direita 

de “permitir acesso ao autor” e, em seguida, clicar em “Registrar”. 

13-    O Editor de Seção, seja através de avaliação própria, ou mediante as correções e 

sugestões de avaliadores terceiros que emitem sua avaliação (aceitar, correções 

obrigatórias e etc) e respondem ao formulário de avaliação, deverá emitir sua 

“Decisão Editorial” ao final da 1a Rodada, sendo que a mesma poderá ser: Aceitar; 

Revisões Requeridas; Submeter a nova rodada; Rejeitar. Após selecionar a 

decisão, o ES deverá clicar em “Registrar decisão” e clicar em “OK” na caixa de 

confirmação que abrirá na mesma página; 

14-     O registro da decisão não comunica os autores da mesma. O Editor de Seção 

deverá então clicar na imagem em forma de “carta” que está à direita de “notificar 

o autor”. Abrirá uma nova página de e-mail e o Editor de Seção deve estar atento 

para, antes de enviar a decisão, clicar no campo “IMPORTAR A AVALIAÇÃO 

PELOS PARES” para que, no corpo do e-mail, as considerações dos avaliadores 

sejam encaminhadas aos autores. Para finalizar, clicar em “enviar” a Rodada 1 estará 

finalizada. 
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15-     Para cada uma das decisões, o Editor de Seção deverá seguir as seguintes 

orientações: 

-        ACEITAR: Esta opção só seria selecionada inicialmente se um artigo sem 

nenhuma correção necessária fosse submetido à Revista. Como isso dificilmente 

acontece, a opção ACEITAR é geralmente selecionada quando, após as correções e 

observações sugeridas em uma ou mais rodadas, o artigo atingir a qualidade 

metodológica para publicação. 

-        REJEITAR: Esta opção deverá ser selecionada em duas situações, a saber: (a) 

quando, após avaliação inicial pelo Editor de Seção, o mesmo considerar o artigo 

inadequado para publicação; ou (2) quando após uma ou mais rodadas de avaliação, o 

Editor de Seção concordar ou não, com os pares, de que o artigo não atingiu mérito 

para publicação na Revista. 

-        REVISÕES REQUERIDAS: Quando o Editor de Seção concluir que o artigo 

necessita de alterações e/ou que questões relevantes sobre a pesquisa necessitam ser 

esclarecidas, sejam por auto-avaliação ou por avaliação de terceiros, esta decisão 

deverá ser selecionada e os autores terão um prazo de 30 dias para responderem aos 

questionamentos. 

-        SUBMETER A NOVA RODADA: Esta opção somente será selecionada 

quando, após os autores fizerem as correções e/ou responderem aos questionamentos 

da Rodada 1, o Editor de Seção abrirá a Rodada 2 de avaliação, designando os 

mesmos avaliadores da Rodada 1, para analisarem as respostas e correções dos 

autores, frente ao que foi designado como “correções obrigatórias”. É 

importante observar que o documento enviado pelos autores na Rodada 2 é diferente 

ao da Rodada 1, e o sistema o coloca como arquivo suplementar e com a data mais 

recente. 

II) No processo de avaliação de artigos (2a Rodada em diante) 

1-      Após os autores realizarem as correções obrigatórias, o sistema avisa ao 

editor que o artigo foi corrigido e encontra-se na página de Avaliação do mesmo. 

2-      O Editor de Seção fará uma análise prévia das correções e, em Decisão 

Editorial, no item “escolher decisão”, selecionará a opção “submeter a nova 

rodada”. 

3-      O artigo com as correções feitas pelos autores aparecerá na página de Avaliação 

do artigo, em “Decisão Editorial” como versão dos autores. O Editor deverá 

selecionar a versão corrigida pelos autores e clicar em “enviar novamente”. 

4-      Uma página de Avaliação com a Rodada 2 será aberta, com os nomes dos 

avaliadores que fizeram as correções na Rodada 1. Abaixo do nome do avaliador, 

aparecerá o item “solicitação” com uma imagem em forma de “carta”. Ao clicar 

nesta imagem, o ES será direcionado para uma página contendo o e-mail do 

avaliador, uma caixa de texto com um convite padronizado pelo sistema e 

deverá clicar em “enviar”. Somente assim o avaliador será notificado do convite e 
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terá um prazo de até 5 dias para aceitar ou não fazer a revisão. Em caso de seleção de 

mais de um avaliador, todo passo-a-passo deverá ser repetido individualmente; 

5-      O Editor de Seção deverá estar atento aos prazos estabelecidos para nova 

análise por parte dos avaliadores. Se os mesmos não executarem a tarefa em tempo 

hábil, lembrete deverá ser encaminhado pelo ES como na Rodada 1. 

6-      O Editor de Seção, seja através de avaliação própria, ou mediante as correções e 

sugestões de avaliadores terceiros que emitem sua avaliação (aceitar, correções 

obrigatórias e etc) deverá emitir sua “Decisão Editorial” ao final das rodada 

subsequentes à primeira, sendo que a mesma poderá ser: Aceitar; Revisões 

Requeridas; Submeter a nova rodada; Rejeitar. Após selecionar a decisão, o ES 

deverá clicar em “Registrar decisão” e clicar em “OK” na caixa de confirmação que 

abrirá na mesma página; 

7-       O registro da decisão não comunica os autores da mesma. O Editor de Seção 

deverá então clicar na imagem em forma de “carta” que está à direita de “notificar 

o autor”. Abrirá uma nova página de e-mail e o Editor de Seção deve estar atento 

para, antes de enviar a decisão, clicar no campo “IMPORTAR A AVALIAÇÃO 

PELOS PARES” para que, no corpo do e-mail, as novas considerações dos 

avaliadores sejam encaminhadas aos autores. Para finalizar, clicar em “enviar” e as 

rodadas subsequentes à primeira estarão finalizadas, caso necessário. 

8-      Após as correções e respostas dos autores mediante as considerações dos 

avaliadores, se a decisão for pelo ACEITE do artigo, o Editor de Seção deverá 

registrar a decisão e selecionar o(s) documento(s) que será(ão) encaminhado(s) para a 

Edição. 

IMPORTANTE! Ao final das avaliações, o Editor de Seção deverá dar uma nota de 

1 a 5 aos avaliadores. É fundamental essa classificação, pois, o sistema fornecerá 

essas informações durante as escolhas dos futuros avaliadores. 

  


