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TUTORIAL BÁSICO DE SUBMISSÃO - RiUFF 

 

PÁGINA INICIAL DO RiUFF 

Página inicial do Repositório Institucional da UFF 

 

Figura 1 - Página inicial RiUFF 

 

COMO SE AUTENTICAR NO REPOSITÓRIO 

Para se autenticar no repositório, clique em “Entrar”. 

 

Figura 2 - Página inicial RiUFF, opção “Entrar” 
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Na página de autenticação, informe e-mail e senha, clique em “Entrar”. 

 

Figura 3 - Página de autenticação 

 

Após a autenticação o usuário será direcionado para a página inicial do repositório. 

 No local em que aparecia “Entrar”, será mostrado o nome do usuário autenticado. 

 Estarão disponíveis para o usuário as seguintes opções: 

 Perfil; 

 Submissões; e 

 Sair. 

 

Figura 4 - Página inicial após autenticação e opções disponíveis 
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FORMAS PARA CHEGAR AO FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

O usuário poderá acessar a opção de submissão de um trabalho no RIUFF de 2 formas: 

1. Por meio do link “Submissões”, localizado no topo da página, ao clicar no nome 

do usuário; e 

2. Acessando primeiramente a coleção onde o trabalho será depositado. 

 

1 – Acesso pelo link “Submissões”, localizado no topo da página inicial ao clicar no nome do 

usuário autenticado: 

Se for sua primeira submissão, na página “Submissões e Tarefas do fluxo de submissões” irá 

aparecer somente a opção “Submissões”. 

Para iniciar uma submissão clique em “Iniciar nova submissão”. 

 

Figura 5 - Forma 1 para acessar opção de submissão, página "Submissões" 

Após clicar em “Iniciar outra submissão”, irá abrir uma página para selecionar em qual coleção 

será feita a submissão. 

 

Figura 6 - Forma 1 para acessar opção de submissão, escolha a coleção 
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Após selecionar a coleção, clique em “Próximo”. 

 

Figura 7 - Forma 1 para acessar opção de submissão, após selecionar a coleção, clique em "Próximo" 

 

2 – Acessando primeiramente a coleção onde o trabalho será depositado: 

Após realizar a autenticação, o usuário irá acessar “Comunidades e coleções”, através 

do link na página inicial. 

 

Figura 8 - Forma 2 para acessar opção de submissão: na página inicial selecione "Comunidades e coleções" 
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Na página de “Comunidades e coleções” o usuário irá localizar a coleção onde o 

trabalho será depositado. 

 

Figura 9 - Forma 2 para acessar opção de submissão: na página "Comunidades e coleções" encontre a coleção 

 

Após selecionar a coleção, clique na opção “Submeter um novo item à coleção”, para 

iniciar a submissão do trabalho. 

 

Figura 10 - Forma 2 para acessar opção de submissão:  clique em "Submeter um novo item à coleção" 
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REALIZANDO A SUBMISSÃO DO TRABALHO 

ETAPAS “DESCREVER” 

Logo após acessar a página “Item submetido”, o usuário deverá preencher os campos do 

formulário, de acordo com as informações do trabalho que será submetido. 

 

Figura 11 - Etapa Descrever: formulário de submissão 

 

No Final da página clique em “Próximo” para dar prosseguimento com a submissão. 

 

Figura 12 - Etapa Descrever: para seguir clique em "Próximo" no final da página 
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É possível acompanhar os passos necessários para realizar a submissão, no topo da página: 

 

Figura 13 – Etapa Descrever: etapas para realizar a submissão 

ETAPA “UPLOAD” 

Na etapa “Upload”, clique em “Escolher arquivo” para selecionar um arquivo do computador. 

 

Figura 14 – Etapa Upload: selecionando o arquivo do trabalho 
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Após selecionar o arquivo, clique em “Upload do arquivo e Adicionar outro”. 

 

Figura 15 - Etapa Upload: enviando o arquivo do trabalho 

Verifique se o arquivo enviado está correto. 

 

Figura 16 - Etapa Upload: verificando se foi enviado o arquivo correto 
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Se o arquivo estiver incorreto, selecione o arquivo e clique em “Excluir arquivos 
selecionados”. 

Caso seja necessário incluir outros arquivos repita os passos de submissão da etapa “Upload”. 

Após verificar se os arquivos estão corretos, clique em “Próximo”. 

 

Figura 17 - Etapa Upload: prosseguindo para próxima etapa 

Lembrando que após clicar em “Próximo” não pode adicionar mais arquivos. 

 

ETAPA “REVISÃO” 

Na etapa de “Revisão” serão mostradas todas as informações fornecidas ao longo da 

submissão. 

 

Figura 18 - Etapa Revisão: verificando as informações fornecidas 
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Após conferir se todas as informações fornecidas estão corretas, no final da página, clique em 

“Próximo”. 

 

Figura 19 - Etapa Revisão: confirmando as informações fornecidas 

Caso perceba que alguma informação inserida está incorreta, clique em “Corrigir um destes” 

no box correspondente, corrija e clique na aba  “Revisão”  e siga os passos da figura anterior.  

 

ETAPA “LICENÇA” 

Na etapa “Licença”, selecione a opção “Eu concedo a licença” e clique em “Submissão 

completa” para concluir a submissão. 

 

Figura 20 - Etapa Licença: concedendo licença de distribuição 

 É importante ressaltar que a não concessão da licença faz com que o trabalho fique 

armazenada na área de trabalho do submetedor. Sendo assim, não é possível continuar o 

processo para disponibilização on-line do trabalho. 
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SUBMISSÃO CONCLUÍDA 

 

Em seguida será mostrada a informação de que a submissão foi concluída, perguntando se 

gostaria de submeter outro item. 

 

Figura 21 - Concluindo a submissão 

 

 

LEMBRETE 

 

Quando o submetedor não puder conclui a submissão, ele poderá clicar em “Salvar e 

sair”, no final da página. 

 

Figura 22 - Salvar e sair 
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Após clicar em “Salvar e sair” as seguintes opções serão mostradas: 

 “Ops, continuar submissão”, o submetedor voltará para o formulário de 

submissão; 

 “Salvar, vou trabalhar com isso mais tarde”, o trabalho será salvo e o 

submetedor poderá voltar a preencher o formulário depois; e 

 “Excluir a submissão”, exclui todas as informações fornecidas para o trabalho. 

Caso o submetedor deseje salvar e continuar depois, ele irá clicar em “Salvar, vou 

trabalhar com isso mais tarde”. 

 

Figura 23 - Salvando a submissão para trabalhar depois 

Após salvar o trabalho, o mesmo será mostrado na página “Submissões”, no item 

“Submissões incompletas”. 

 

Figura 24 - Página Submissões: Submissões incompletas 
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Para retornar a submissão, clique no “Título” do trabalho. 

 

Figura 25 - Concluir submissão incompleta, clique no título do trabalho 

Ao clicar no “Título” será aberta uma página com as informações básicas do trabalho 

que está com a submissão incompleta. 

 

Figura 26 - Informações básicas do trabalho 

Ao confirmar se é o trabalho que irá continuar a submissão, clique em “Resumo” para 

voltar ao formulário de submissão. 

 

Figura 27 - Clique em "Resumo" para retornar ao Formulário de submissão 
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Em seguida, o formulário de submissão será aberto. 

 

Figura 28 - Retornando ao Formulário de submissão 

As informações que já foram preenchidas irão aparecer com uma caixa de seleção. 

Lembrando que: 

 Se a informação já preenchida estiver correta, o submetedor não precisará 

preencher o campo novamente. 

 Se quiser excluir a informação, selecione e clique em “Excluir”. 

 Se quiser adicionar mais uma informação, preencha o campo do formulário e 

clique em “Adicionar”. 

Prossiga as etapas, até concluir a submissão. 

 


