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APRESENTAÇÃO
Este documento tem o objetivo de orientar o moderador
da coleção a como proceder para aprovar ou rejeitar as
submissões arquivadas. Para tal, descreve o processo de
avaliação e disponibilização do documento para consulta
pública no RIUNI.
AUTOARQUIVAMENTO
Para ser moderador de uma coleção, você deverá ter acesso
à coleção que mediará. A liberação do acesso à coleção é
realizada pela equipe do RIUNI. Caso encontre dificuldades para
acessar a sua coleção, entre em contato: repositorio@unisul.br.
ACESSO AO AMBIENTE DE APROVAÇÃO
1 - 1- Acesse o RIUNI no site www.riuni.unisul.br. Clique em
Entrar, disponível no menu Minha conta, na lateral esquerda da
página. Selecione: Autenticação>Minha Unisul. Insira o e-mail
e senha institucional (usuário do Minha Unisul, @unisul.br)
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Clicar em Submissão de documentos no menu Minha conta.

AMBIENTE DE SUBMISSÕES AGUARDANDO APROVAÇÃO
No item Tarefas do fluxo de submissões (1) disposto na
página principal, você encontrará a subdivisão de tarefas:
Tarefas que você possui (2) e Tarefas no conjunto (3),
conforme tela abaixo:
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No Item “Tarefas do conjunto” (3) ficarão registradas todas
as submissões realizadas aguardando aprovação. No caso
de ter mais de um moderador por coleção, os moderadores
compartilham da mesma lista de submissões neste item.
1 - Tarefas do fluxo de submissões: neste ambiente, estão as
submissões que aguardam aprovação. Existem duas listas de
tarefas: Tarefas que você possui (2) e Tarefas no conjunto (3).
2 - Tarefas que você possui: neste item, você poderá adicionar
as submissões que serão atribuídas a você, para moderação.
Caso a coleção tenha mais de um moderador, depois de
atribuída a submissão, somente você conseguirá visualizar e
aprovar as submissões
3 - Tarefas no conjunto: neste item, estão as submissões
aguardando liberação. Caso tenha mais de um moderador na
coleção, ambos conseguem visualizar as submissões.
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APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
1 - Para iniciar o processo de aprovação do documento você
deverá selecionar no check box as submissões e clicar em fazer
tarefa selecionada. Após seleção, a relação de documentos
que serão aprovados ficarão disponíveis no ambiente Tarefas
que você possui.

2 - Em seguida clique em Editar metadados para fazer a
conferência das informações do arquivo e, principalmente, da
modalidade de acesso.
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MAIS DE UM MODERADOR POR COLEÇÃO
O passo a seguir demonstra o acesso aos documentos
quando a coleção é compartilhada por mais de um moderador.
1 - Para selecionar as submissões e atribuí-las a você, vá ao
item Tarefas do conjunto, clique no checkbox e, a seguir, em
Fazer tarefas selecionadas. As submissões selecionadas
poderão ser editadas, aprovadas ou rejeitadas só por você a
partir da seleção efetuada em Tarefas que você possui.

2 - No item Tarefas que você possui, clique em Submissão
sendo editada, para selecionar a submissão.
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3 - Na próxima tela, selecione Editar metadados para fazer a
conferência das informações, do arquivo e, principalmente, da
modalidade de acesso.

CONFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
1 - Na primeira tela, conferir os metadados. Após a conferência,
clicar em Salvar e Avançar. Se necessário corrigir, é possível
alterar qualquer informação.
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2 - Na próxima tela clicar no checkbox para selecionar o
arquivo e clicar em editar.

3- Nesta próxima tela conferir o arquivo (1) e as modalidades
de acesso (2), após a conferência clicar em salvar. Clique em
salvar e salvar e avançar.
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4 - Nesta próxima etapa, ainda é possível corrigir os dados.
Para corrigir, clique em Corrigir um destes (1). Ao clicar em
Corrigir um destes, o formulário para edição fica disponível
novamente. Após a correção, clique em Salvar e avançar, até
retornar novamente à tela abaixo. Para finalizar a aprovação,
clique em Finalizar submissão (2).
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5- Nesta última etapa, poderá Aprovar item ou Rejeitar o item
em submissão.
5.1 Aprovar: se o documento estiver de acordo, clicar em
Aprovar item. O material será disponibilizado para consulta, e
o acadêmico receberá um e-mail de confirmação.
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5.2 Rejeitar item: se o item não estiver adequado, clique em
Rejeitar o Item. Ao optar por rejeitar o item, é preciso preencher
os motivos da rejeição: o conteúdo deste campo será enviado
ao e-mail do depositante do trabalho. Depois clique em Rejeitar
item.

O processo de aprovação ou rejeição está finalizado.
Dúvidas entrar em contato com a equipe RIUNI: repositorio@
unisul.br.

11

Dúvidas entre em contato:
repositorio@unisul.br
https://facebook.com/RIUNI-Unisul
Fone: 48-32791103

