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APRESENTAÇÃO

A Divisão de Periódicos do CEGRAF/
UFG é responsável pela revisão de textos 
(português, inglês e espanhol), tradução 
parcial (inglês e espanhol) e editoração dos 
periódicos subsidiados pela Universidade 
Federal de Goiás.

Nossa revisão linguística é realizada 
por revisores de diferentes áreas do 
conhecimento que se dedicam a correções 
elementares de gramática, pontuação, 
coesão e coerência, apresentação gráfica, de 
acordo com as diretrizes de cada periódico, 
e adequação às normas da ABNT. 

Após aprovação do artigo pela editoria 
da revista, os/as editores/as encaminham 

os manuscritos à Divisão de Periódicos, 
em formato Word. Em seguida, a Divisão 
encaminha ao/à editor/a, as propostas de 
revisão em formato PDF para evitar que, 
pelo fato de se usar diversas versões de 
Word, algumas palavras apareçam coladas/ 
emendadas. Dessa forma, o procedimento 
para o aceite ou a recusa das revisões deverá 
ser feito no próprio PDF. 

O objetivo deste tutorial é informar aos/
às autores/as acerca dos tipos de revisão 
realizadas pela equipe de revisores/as da 
Divisão de Periódicos e orientar os autores/
as sobre os procedimentos para aceite 
e recusa das propostas de edição no 
documento em PDF.
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Realizamos três tipos de correções:
a) Inserção de pontuação ou palavras durante o texto. 
Neste caso, as inserções estarão marcadas em vermelho.

b) Exclusão de pontuação ou palavras durante o 
texto. Neste caso, as exclusões estarão nas caixas de 
comentário ao lado do texto.

c) Inserção de comentários com perguntas e/ou sugestões. 
Neste contexto, os comentários estarão ao lado do texto.:
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Concordando/recusando correções e respondendo 
comentários:
a) Caso o/a autor/a discorde da correção ou precise 
responder algum o/a revisor/a, é preciso inserir 
comentário no PDF. Para isso, siga os seguintes passos:

Passo 1 – Clicar em inserir nota:

Passo 2 – Digitar a mensagem desejada: 



4
TUTORIAL 

PARA O 
FEEDBACK 

DOS/ AS 
AUTORES /AS

b) Caso o/a autor/a não consiga utilizar o PDF, ele/a 
poderá enviar seu feedback em um outro arquivo em 
Word, indicando a localização da resposta:
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c) Não é necessário inserir comentários caso o/a autor/a 
concorde com as correções.

O texto utilizado para a confecção deste tutorial foi acessado aos 06 mar. 2017 e está disponível em: <https://

pt.wikipedia.org/wiki/Brasil>. A Divisão de Periódicos da UFG não se responsabiliza por qualquer informação apre-

sentada no texto. As marcações em vermelho foram elaboradas com o intuito de demonstrar os processos realiza-

dos na Divisão de Periódicos, isto é, elas não estão presentes no texto original.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


Fone: (62) 3521 1814
 E-mail: periodicos.cegraf@gmail.com 

End: Câmpus Samambaia, Caixa postal 131, 
CEP: 74001-970. Goiânia/GO.


