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TUTORIAL BÁSICO DE VALIDAÇÃO - 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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SUBMISSÕES E TAREFAS DO FLUXO DE SUBMISSÕES 

O validador poderá acessar a página “Submissões e Tarefas do fluxo de submissões” clicando 
no link “Submissões”, localizado no topo da página, ao clicar no nome do usuário. 

Na opção “Tarefas do fluxo de submissões” o validador encontrará: 

 Tarefas que você possui; e 

 Tarefas no conjunto.  

 

Figura 5 - Página Submissões e Tarefas do fluxo de submissões 

Quanto houver um documento aguardando validação, se não for atribuído para alguém 

especifico, ele será mostrado no campo de “Tarefas no conjunto”. As informações que estarão 

disponíveis nesta página serão: 

1. Tarefa - Status do trabalho; 

2. Item – Título do trabalho; 

3. Coleção – Nome da coleção onde o trabalho foi submetido; e 

4. Submetedor – Informação de qual usuário realizou a submissão. 

 

Figura 6 - Tarefas no conjunto - informações sobre o documento submetido 
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ATRIBUINDO O TRABALHO PARA VOCÊ VALIDAR – SEM VERIFICAR INFORMAÇÕES DO 

TRABALHO 

Para atribuir a tarefa para você mesmo, antes de verificar as informações do trabalho, 

selecione o trabalho e clique em “Fazer tarefas selecionadas”. 

 

Figura 7 - Atribuindo o trabalho para você validar - sem verificar informações do trabalho 

Ao fazer isso o trabalho irá aparecer em “Tarefas que você possui”. 

 

Figura 8 - Trabalho atribuido para você 
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Para retornar o trabalho para “Tarefas no conjunto”, basta selecionar o trabalho e clicar em 

“Voltar tarefas selecionadas para o conjunto”. 

 

Figura 9 - Retornando o trabalho para "Tarefas no conjunto" 

 

VERIFICANDO INFORMAÇÕES DO TRABALHO – ANTES DE ATRIBUIR O TRABALHO PARA VOCÊ 

Para verificar as informações do trabalho que será validado, clique no Título do trabalho. 

 

Figura 10 - Verificando informações do trabalho 
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Após clicar no Título do trabalho, abrirá uma página com as informações básicas do trabalho e 

as seguintes opções: 

1. Visualizar/Abrir – Clique para abrir ou realizar o download do documento; 

2. Mostrar registro completo – Mostra as informações fornecidas na submissão; 

3. Atribuir esta tarefa para você mesmo; e 

4. Deixar esta tarefa no conjunto para que outra pessoa faça. 

 

Figura 11 - Verificando informações básicas do trabalho 
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Ao clicar em “Mostrar registro completo”, será aberta uma página com os metadados Dublin 

Core preenchidos, de acordo com as informações fornecidas no momento da submissão. 

 

Figura 12 - Verificando todos os metadados sobre o tabalho 

Ao clicar no “Mostrar registro simples” somente algumas informações principais serão 

mostradas na página, também utilizando os metadados Dublin Core. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTORIAL BÁSICO DE VALIDAÇÃO – RiUFF – Página 8 de 14 
 

ATRIBUINDO O TRABALHO PARA VOCÊ VALIDAR – APÓS VERIFICAR INFORMAÇÕES BÁSICAS 

DO TRABALHO 

Para atribuir o trabalho para você, clique em “Fazer tarefa” da opção “Atribuir esta tarefa para 

você mesmo”, a página com o formulário do documento será aberta, com as informações 

fornecidas no momento da submissão do documento. 

 

Figura 13 - Atribuindo a tarefa de validação para você 

 

VALIDANDO O TRABALHO 

Após atribuir o trabalho para você validar, será mostrado uma página com as seguintes 

opções: 

1. Se você tiver revisado o item e ele é adequado para a inclusão na coleção, selecione 

"Aprovar"; 

2. Se você revisou o item e não estiver adequado para a inclusão na Coleção, selecione 

"Rejeitar". Em seguida, será solicitado que digite uma mensagem indicando o motivo 

do item não ser adequado, e se o solicitante deve mudar alguma coisa e que reenvie; 

3. Selecione esta opção para alterar os metadados do item; e 

4. Retornar esta tarefa para o conjunto para que outra pessoa possa executar. 

 

 

Figura 14 - Validando o trabalho - tarefas que podem ser realizadas 
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Caso esteja iniciando a validação, clique em “Editar metadado” da opção “Selecione esta 

opção para alterar os metadados do item”. 

E seguida será aberto o formulário com informações fornecidas no momento de submissão do 

documento. 

 

Figura 15 - Validando o trabalho - metadados no formulário de submissão 

Para verificar todas as informações fornecidas em uma só página clique em “Revisão”. 

 

Figura 16 - Validando o trabalho – acessando a página de "Revisão" 
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Após clicar em “Revisão” será aberta uma página com toda informação fornecida pelo 

submetedor. 

 

Figura 17 - Validando o trabalho – Revisando os metadados da submissão 

 

Para realizar a correção em algum campo clique em “Corrigir um destes”. 

 

Figura 18 - Validando o trabalho - página de "Revisão" opção "Corrigir um destes" 

Ao clicar irá para a parte do formulário onde poderá realizar a correção do campo. Como 

exemplo, iremos para a primeira página do formulário, corrigir os campos: “Local onde o autor 

é vinculado” e “Título”. 
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Primeira página do formulário com as informações de: “Local onde o autor é vinculado” e 

“Título”. 

 

Figura 19 - Validando o trabalho – Primeira página do formulário de submissão 

As informações fornecidas no momento da submissão serão mostradas no campo de seleção 

ou abaixo do campo de texto. 

 

Figura 20 - Validando o trabalho - como estão mostradas as informações fornecidas na submissão 

Você poderá, caso necessário, alterar a informação fornecida na submissão. De acordo com o 

tipo de campo a informação poderá ser alterada, mas não excluída. Seguem os tipos: 

 CAMPO DE SELEÇÃO – Como os campos já estão pré-definidos, no campo de seleção, 

basta selecionar a opção correta: 

 

Figura 21 – Campo de seleção - alterando informação no campo de seleção 
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Informação alterada 

 

Figura 22 - Campo de seleção - informação alterada 

 CAMPO DE TEXTO – Se precisar alterar ou adicionar informação: preencha o campo 

com a informação correta e em seguida clique em “Adicionar”. 

 

Figura 23 - Campo de texto - adicionando informação 

Para excluir a informação errada, selecione o texto que será retirado e clique em 

“Excluir. 

 

Figura 24 - Campo texto - excluindo informação 

 

Após realizar todas as alterações, clique em “Submissão completa”. Esta opção está no final da 

página de “Revisão”. 

 

Figura 25 - Validando o trabalho - Concluindo a submissão/revisão dos metadados 
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Após clicar em “Submissão completa”, na página de “Revisão”, voltaremos para a página com 

informações básicas do trabalho. 

 

Figura 26 - Página com as tarefas que poderá realizar 

 

VALIDANDO O TRABALHO – APROVANDO INFORMAÇÕES FORNECIDAS 

Nesta página clique em “Aprovar item”, na opção “Se você tiver revisado o item e ele é 

adequado para a inclusão na coleção, selecione "Aprovar".”. 

 

Figura 27 - Aprovando o trabalho 
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REJEITANDO O TRABALHO 

Caso o trabalho não possa ser validado e necessite que o submetedor envie mais informações, 

clique em “Rejeitar o item”, na opção “Se você revisou o item e não estiver adequado para a 

inclusão na Coleção, selecione "Rejeitar". Em seguida, será solicitado que digite uma 

mensagem indicando o motivo do item não ser adequado, e se o solicitante deve mudar 

alguma coisa e que reenvie”. 

 

Figura 28 - Rejeitando o trabalho 

Em seguida informe o motivo da rejeição e clique em “Rejeitar item”. 

 

Figura 29 - Informando o motivo da rejeição do trabalho 

APÓS CONCLUIR A VALIDAÇÃO, VOCÊ IRÁ RETORNAR PARA A PÁGINA DE SUBMISSÕES. 


