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Orientação aos avaliadores da Revista de Política Agrícola (RPA)
Prezado Avaliador,
O processo de avaliação inicia-se com o e-mail do Coordenador Editorial Wesley J. Rocha, com
este conteúdo:
Passo 1
Exemplo:
Acredito que seu conhecimento será fundamental para realizar a avaliação do trabalho
Flutuações nos preços do café no Espírito Santo submetido a Revista de Política Agrícola.
As diretrizes de avaliação encontram-se no final desta mensagem, e a submissão encontra-se
em anexo.
O prazo para avaliar a submissão, bem como definir sua recomendação, devem ser enviadas via
e-mail até 2012-04-30.
Responda a esta mensagem até 2012-04-2.
A sua contribuição é fundamental para a produção da revista.
Espero que considere assumir esta importante responsabilidade.
Agradecemos desde já sua atenção.
Wesley José Rocha
Fone 3448-2418
wesley@sct.embrapa.br

Ao recebê-lo, acesse https://seer.sede.embrapa.br. Esse link estará no e-mail.

Passo 2

Ao acessar o endereço https://seer.sede.embrapa.br, você encontrará a tela de entrada,
que é a tela geral do Portal.
Para entrar na revista você tem duas opções:
- Clicar em ACESSO no Menu Horizontal abaixo de Sistema Eletrônico de Editoração
de Revistas.
- ACESSAR revista abaixo do título da Revista de Política Agrícola
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Passo 3
Escolhendo a entrada no ACESSO no Menu Horizontal abaixo de Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas” você vai direto para a Página do Usuário, onde já está definida
a sua função da Avaliador. Clique em Avaliador.

2

3
Passo 4
Ao clicar na palavra Avaliador, você terá uma tela com as Submissões Ativas (novas).
Entendendo a página de Submissões Ativas
Exemplo:
ID: é a Identificação do Documento; O 04-16 é a data de submissão do artigo; a Seção indica se
o artigo é cientifico ou de opinião (ARTC= Científico); Título do artigo (Flutuações nos preços do
café no Espírito Santo); Prazo de avaliação: 04-30 (30 de abril), Rodada de avaliação: 1ª, 2ª, ou
3ª.
Clique no Titulo do artigo:

Passo 5.
Na página Avaliação, você terá o Resumo do Artigo e poderá ver todas as informações sobre os
autores em Metadados. Ao ler o Resumo, você deve clicar em Aceito. Depois numa imagem de
carta e enviar um e-mail padrão para o editor.
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E-mail padrão para o editor.
O Sistema fornece a caixa de e-mail:

Uma vez Aceito, você deve ler as Diretrizes de Avaliação, clicar no arquivo do artigo que
aparece com um número de Registro em verde, como: 66198-RVDOC 2012-04-02. Este é o
arquivo do artigo. Leia o artigo e clique no Formulário e responda-o. Veja a tela abaixo.
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Leia as Diretrizes Gerais.

Leia e preencha o formulário. Clique em salvar e enviar.
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