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Manual de cadastro de usuário no
sistema ScholarOne

Sistema ScholarOne RLAE
Endereços
http://bit.ly/RLAE-System
Ou
http://mc04.manuscriptcentral.com/rlae-scielo

Será exibida a tela inicial do sistema:

Cadastro no Sistema
Para fazer o cadastro é necessário clicar em “Creat Account” ou em “Register
here”

Cadastro no Sistema
Ao clicar nos locais indicados na página
anterior você será redirecionado à tela
de cadastro.
Os itens marcados com “req” são de
preenchimento obrigatório.
O cadastro é realizado em três etapas:
1) E-mail/Name: Dados pessoais
2) Address: Endereços pessoal e profissional
3) User ID & Password: endereço de e-mail como
login, senha e palavras-chave do pesquisador

“req”

Cadastro no Sistema
Step 1 – E-mail / Name
Deve ser preenchida com seu nome e endereços de e-mail:
ORCID®
Se você não possui conta ORCID®,
deixe este campo em branco.
Se você já possui uma conta
ORCID; clique em ‘here’, para
vincular sua conta.

Primeiro nome
Nome do meio
Último nome
E-mail principal
Repetir o e-mail principal
Outros endereços de e-mail alternativos
(não é necessário preencher)

Cadastro no Sistema
Step 2 – Address
Deve ser preenchida com seu endereço profissional e residencial
Endereço profissional

Endereço residencial

Obs: Utilize este campo para
informar seu telefone celular

Obs: Preencher a instituição e a unidade no mesmo campo. Exemplo:
Universidade de São Paulo (USP). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP)

Cadastro no Sistema
Step 3 – User ID & Password
Defina sua senha e preencha as palavras-chave cuidadosamente, pois elas
indicarão sua especialidade.
Acesse o Glossário de palavras-chave

Obs: senha de 8 caracteres sendo pelo menos dois
numéricos
Sua área de especialidade: Mínimo 1 e máximo 6
palavras-chave
Escolha a(s) área(s) em que você atua e clique em
Add para incluí-la(s).
Se sua área não estiver na lista, selecione Other e
digite-a (em inglês)
Tipo(s) de pesquisa(s) que você desenvolve

Escolha o(s) tipo(s) de pesquisa(s) que você atua e
clique em Add para incluí-la(s).

Cadastro no Sistema
Step 3 – User ID & Password
Delineamento/Procedimento de pesquisa de sua
especialidade: Mínimo 1 e máximo 10

Escolha o delineamento/procedimento de pesquisa e
clique em Add para incluí-lo.
Se ele não estiver na lista, selecione Other e digite-o
(em inglês)

Assuntos com os quais você trabalha: Mínimo 1 e
máximo 6. Um por linha

Se você for ficar indisponível por algum período
(férias, por exemplo), defina neste campo os
períodos. Preenchimento não obrigatório.
Digite sua assinatura utilizada em rodapés de
mensagens de e-mail. Ela será carregada
automaticamente nas mensagens que você enviar
para a revista por meio do sistema online.
Preenchimento não obrigatório.

Cadastro no Sistema
Após finalizar o cadastro será apresentada a mensagem confirmando que o cadastro foi concluído com sucesso.

Ao clicar em log in você
será redirecionado ao
Main Menu (Menu
principal).

Cadastro no Sistema
O Main Menu, será apresentado toda vez que você logar no sistema. Para
enviar um artigo e/ou consultar um artigo já submetido é necessário entrar
na Author Center.

