
 
 

REVISÃO DE SUBMISSÕES  

 

Para revisar as submissões de uma comunidade é preciso ser cadastrado no IdUFSC,  e ter um 

e-mail vinculado a sua conta de usuário. O link para o cadastro é https://idufsc.ufsc.br/. 

 

Os passos da revisão são os seguintes: 

a) quando um item for submetido a uma coleção da qual é revisor, um e-mail será enviado 

contendo os dados do item submetido e o link para acessar o seu espaço no repositório. 

 

 

  

https://idufsc.ufsc.br/


 
b) clicando no link você será direcionado para a área de acesso, onde deverá preencher seu 

nome de usuário e senha do IdUFSC; 

 

 

 

c) será aberta uma página do repositório contendo os dados das submissões que aguardam 

revisão; 

d) para começar a revisá-las você deve selecionar as submissões em “Tarefas no Pool” e clicar 

em “Pegar as submissões selecionadas” 

 

 

e) os itens agora aparecerão em na lista de suas tarefas; 

 



 

 

 

f) para selecionar o item para conferência basta clicar sobre seu título, que aparece sob a 

coluna Item; 

g) na tela onde aparece o registro, selecione “Mostrar registro completo”; 

 

h) no registro completo é possível conferir se o dados foram preenchidos corretamente e se 

o arquivo obedece aos padrões estabelecidos (está em PDF/A e já inclui as correções da 

banca); 

 



 

 

i) se tudo estiver correto clique em “Aprovar item”, se o item não atende as demandas 

clique em “Rejeitar Item”, se pequenos ajustes forem necessários clique em “Editar 

metadado”; 

j) se você optou por “Aceitar item”, o registro será enviado novamente para o Poll de 

tarefas; 

 



 
k) selecione novamente o material em “Pegar tarefas” e clique em confirmar depósito na tela 

seguinte, o material foi enviado para a coleção; 

 

 

l) se optou por rejeitar o item aparecerá uma tela onde é preciso preencher os motivos da 

rejeição, o conteúdo desse campo será enviado ao e-mail do depositante do trabalho, 

depois clique em “Rejeitar item” 

m) se optou por “Editar metadado” a tela de submissão surgirá, para modificar o 

preenchimento original, basta clicar em “Próximo” em cada uma das telas e alterar os dados 

preenchidos originalmente pelo autor; 

 

 



 

 

n) ao final clique em “Submissão completa”,  aparecerá a tela de de revisão, a partir desse 

ponto os passos seguem o fluxo para aceitar o item conforme descrito na alínea j. 

 

Para sugestões contate repositorio@contato.ufsc.br 


