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1. Acesse o endereço: diadorim.ibict.br.



Caso ainda não tenha se cadastrado no diretório siga os passos 2 ao 9.
Caso já tenha se cadastrado vá para o passo 10.

2. Clique em “Cadastrar/Editar Política” (Figura 1).

Figura 1: Cadastrar/Editar Política

3. Clique em “Clique aqui para se cadastrar” (Figura 2).

Figura 2: Clique aqui para se cadastrar

4. Informe seu endereço de e-mail e clique em cadastrar (Figura 3).

Figura 3: Endereço de e-mail



Um e-mail, com link para o cadastro será enviado para esta conta.

5. Uma mensagem, com link para o cadastro será enviado para esta conta de e-mail.

6. Clique no link (URL) disponível no e-mail recebido.

7. Preencha os campos com as informações solicitadas (Figura 4).
a. Primeiro nome da pessoa responsável pelo cadastro da Revista
b. Último nome da pessoa responsável pelo cadastro da Revista
c. Telefone para contato da Revista
d. Idioma
e. Senha para o acesso

Figura 4: Informação de cadastro

8. Clique em “Cadastro completo” (Figura 4).

9. Uma mensagem confirmando o cadastro será aberta. O cadastro estará concluído.
 Se isso não acontecer entre em contato com a Equipe do Diadorim pelo
telefone (61) 3217-6449 ou pelo e-mail diadorim@ibict.br.


Feito o cadastro do Editor, cadastre a(s) política(s) da(s) sua(s) Revista(s) científica(s) quanto
ao armazenamento e acesso aos artigos por meio dos repositórios institucionais.

10. Clique em Cadastrar/Editar Política (Figura 5).

Figura 5: Cadastrar/Editar Política

11. Informe seu e-mail cadastrado e senha de acesso (Figura6).

Figura 6: Logar no diretório

12. Clique em Iniciar um novo cadastro (Figura 7).

Figura 7: Iniciar um novo cadastro

13. Responda a pergunta inicial: “Qual é o meio de publicação da Revista?”
 Para escolher entre as opções disponíveis clique na seta para baixo, como
marcado na figura abaixo (Figura 8):

Figura 8: Pergunta inicial

14. Selecione o meio de publicação da Revista e clique em Próximo (Figura 8).

15. O próximo passo é o preenchimento do formulário de cadastro da Revista e da política
editorial (Figura 9).

Figura 9: Cadastro da Revista e da política editorial

Este formulário é composto de 15 questões. As dez perguntas iniciais são referentes a
informações cadastras da Revistas. A partir da questão dez iniciam-se as questões sobre a
política editorial sobre armazenamento e acesso aos artigos científicos nos repositórios
institucionais.
16. Questão 1: Informe o título da Revista sem abreviações.

Figura 10: Título da Revista

17. Questão 2: Informe o nome da Editora do periódico sem abreviações.

Figura 11: Instituição Editora

18. Questão 3: Informe o endereço eletrônico (URL) da Revista, caso tenha versão eletrônica.

Figura 12: URL

19. Questão 4: Informe o número de ISSN da Revista impressa.

Figura13: ISSN

20. Questão 5: Informe o número de ISSN da Revista eletrônica, se houver.

Figura 14: ISSN eletrônico

21. Questão 6: Selecione a área de conhecimento da Revista.

Figura 15: Área do conhecimento





Para selecionar uma área basta clicar na opção desejada, de forma que esta
fique marcada em azul, como indicado na figura 15.
Para selecionar visualizar todas as opções clique na seta para cima e para
baixo, no lado esquerdo da caixa de opções.
É possível marcar mais de uma opção, para isso mantenha pressionada a
tecla (Ctrl) e selecione as opções desejadas.

22. Questão 7: Informe o nome de um responsável da Revista para contato.

Figura 16: Responsável para contato



Caso queira, cadastrar mais de um nome como responsável pela Revista
clique em “Adicionar mais”.

23. Questão 8: Informe o endereço de correio eletrônico (email) da Revista para contato.

Figura 17: E-mail para contato



Caso queira, cadastrar mais de um email para contato com a Revista clique
em “Adicionar mais”.

24. Questão 9: Informe o telefone (com o código DDD ou DDI) da Revista para contato.
Figura 18: Telefone para contato



Caso queira, cadastrar mais de um telefone para contato com a Revista clique
em “Adicionar mais”.

25. Questão 10: Informe se essa editora permite o armazenamento de artigos publicados por
suas Revistas em repositórios institucionais. A permissão de armazenamento declarada
aqui pode incluir um tempo de embargo para o acesso público ao documento.

Figura 19: Permissão para armazenamento



Para selecionar uma permissão basta clicar na opção desejada, de forma que
esta fique marcada em azul, como indicado na figura 19.

26. Questão 11: Selecione o tipo de acesso permitido pela Editora aos artigos da Revista

Figura 20: Permissão de acesso



Para selecionar uma permissão basta clicar na opção desejada, de forma que
esta fique marcada em azul, como indicado na figura 20.

27. Questão 12: Informe o tempo em que o artigo armazenado não estará disponível para o
acesso, se for o caso.

Figura 21: Tempo de embargo



O tempo pode ser dado em meses e em anos. Informe o número seguido do
termo meses ou anos, se for o caso.

28. Questão 13: Informe quando o artigo armazenado poderá ser disponibilizado em acesso
aberto no repositório

Figura 22: Período de armazenamento



Para selecionar uma permissão basta clicar na opção desejada, de forma que
esta fique marcada em azul, como indicado na figura 22.

29. Questão 14: Selecione as condições de uso do artigo, estabelecidas pela Editora.

Figura 23: Permissão de uso




Para selecionar uma permissão basta clicar na opção desejada, de forma que
esta fique marcada em azul, como indicado na figura 23.
É possível marcar mais de uma opção, para isso mantenha pressionada a
tecla (Ctrl) e selecione as opções desejadas.

30. Finalizado o preenchimento do formulário clique em “Próximo” no fim da página (Figura
24).

Figura 24: Finalizar o formulário



Uma nova página abrirá (Figura 25), solicitando que o cadastro seja
confirmado. Revise os dados informados e caso seja necessário faça
correções, como explicado no próximo passo.

31. Verifique as informações cadastradas
 Caso tenha algum erro no formulário de cadastro da política clique em
“Corrigir um destes”.

Figura 25: Verificar cadastro

32. Quando todas as informações estiverem corretas clique em “Próximo”.

Figura 26: Confirmar cadastro

33. Você receberá uma mensagem do sistema confirmando a inclusão das informações no
diretório (Figura 27).

Figura 27: Cadastro completo

34. Caso queria cadastrar outra a política de outra Revista do mesmo Editor e que tenha o
mesmo meio de publicação (p.ex. publicação eletrônica ou publicação impressa ou
publicação eletrônica e impressa) clique em "Cadastra a política de outra Revista na
mesma coleção" (Figura 27).

35. Caso queira navegar na sua página e ver suas informações e seus cadastros clique em “Ir
para Meu espaço” (Figura 27).

36. Caso queria navegar por todo diretório clique em “Comunidades e coleções” (Figura 27).


Mais informações sobre esse processo estão disponíveis no “Documento de Apoio”,
disponível no link Documentos Úteis. Se precisar de ajuda, entre em contato com a
administração do Diadorim.
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Email: diadorim@ibict.br
Telefone: (61) 3217-6449
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