
TUTORIAL 
PARA AUTORES

SUBMISSÃO



Acessar a plataforma periodicos.ifbaiano.edu.br

É importante também conhecer as Diretrizes aos Autores

Antes da submissão, é necessário fazer seu Cadastro no sistema, de preferência, via ORCID 
(ver o tutorial “Por que é importante o pesquisador ter um Orcid?”). 

Após cadastro e acesso à Revista Trilhas, aparecerão as seguintes opções:

https://periodicos.ifbaiano.edu.br/index.php/boletimifbaiano/index
https://periodicos.ifbaiano.edu.br/index.php/boletimifbaiano/about/submissions
https://periodicos.ifbaiano.edu.br/index.php/boletimifbaiano/user/register
http://ifbaiano.edu.br/portal/extensao/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/tutorial-orcid-por-pollyanna.pdf


Agora são 5 Passos para submeter o artigo.

Todos os requisitos devem ser marcados

Os Autores devem 
escolher entre as 
seguintes seções:
1) Artigo
2) Boletim Técnico
3) Relato de Experiência



Marque o papel de Autor

É obrigatório aceitar e 
marcar as declarações

Ainda no Passo 1:

Salve e continue para o Passo 2



Passo 2

O Blind Review é um alerta para garantir a integridade da avaliação por pares cega para a 
submissão a esta Revista. Todo esforço deve ser feito para evitar que as identidades dos 
autores e revisores seja conhecida um ao outro. Isto envolve os autores , editores e 
revisores (que carregam documentos como parte de sua revisão ) verificando se as 
seguintes medidas foram tomadas em relação ao texto e as propriedades do arquivo. 

Clique para continuar



Clique para continuar

Ainda no Passo 2...

Clique para concluir o carregamento 



Concluindo o Passo 2

Clique para concluir o Passo 2 



Passo 3

Exigido apenas para Artigos 

Até 250 palavras



Concluindo o Passo 3...

Sempre em Português

De acordo com as normas da ABNT

Clique para concluir o Passo 3



Clique para finalizar o Passo 4

Passo 4:

Confirme



Passo 5:

Pronto! Seu trabalho já foi submetido à Revista Trilhas de Extensão e seguirá todo o fluxo editorial. 
Você receberá e-mails informando sobre as etapas e sobre a publicação, se houver. Agradecemos a contribuição!

Contato Principal

Rafael Oliva Trocoli
Pró-Reitor de Extensão
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Telefone: (71) 3186-0025
periodicos.proex@ifbaiano.edu.br

Contato para Suporte Técnico

Pollyanna Brasil
Coordenação Geral de Difusão Técnico-Científica e Cultural
Editora Associada da Revista Trilhas da Extensão – IF Baiano
Telefone: (71) 3186-0052
periodicos.proex@ifbaiano.edu.br
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