Processo para avaliar um trabalho na plataforma SEER
1º - Acesse a página da revista (www.ufsm.br/cienciaflorestal link Plataforma SEER).

2º - Clique em ACESSO.

3º - Digite seu LOGIN e sua SENHA e clique em Acesso.

4º - Clique sobre AVALIADOR.

5º - Clique sobre o nome do trabalho a analisar.

6º - Em Diretrizes de Avaliação, no item 1 - Notifique se aceita ou não avaliar o trabalho.

Se clicar sobre NÃO ACEITA – o sistema prepara um e-mail que vc envia para o Editor e encerra-se a sua
participação na avaliação do trabalho.

Se clicar sobre ACEITA – o sistema disponibilizará a você, no item 3 o arquivo do trabalho que poderá ser
baixado para o seu computador (clicando sobre ele) para efetuar a leitura e inserir os ajustes e comentários que desejar.
Após isso grave o arquivo com os ajustes e sugestões no seu computador.

7º - No item 4, clique sobre a figura que está ao lado da palavra “Formulário de avaliação” e responda todo o
questionário que se abrirá, sem deixar nenhuma pergunta em branco.

Na última pergunta tem uma janela onde é possibilitado ao avaliador inserir comentários. Ao final clique em “Salvar”.
OBS: Em alguns trabalhos o “Formulário” encontra-se no final do trabalho, no mesmo arquivo que foi baixado para ler e
corrigir. Neste caso este item 4. Deve ser deixado em branco, esquecido ou pulado.
8º - Para postar o trabalho no sistema, após ter sido lido e incluído as sugestões e/ou modificações, vá até o item 5 e
clique em “Escolher arquivo” e localize a pasta do arquivo do trabalho que foi gravado no seu computador, clicando
sobre ele. Na sequencia clique sobre “Transferir”.

9º - Para encerrar, clique no item 6, sobre a seta que está ao lado de “Escolha uma opção” e selecione a melhor opção
que achares. Após clique sobre “Enviar avaliação ao editor” e envia o e-mail. PRONTO SUA AVALIAÇÃO ESTÁ
ENCERRADA.

