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A Editora Pasteur inovou para facilitar a vida dos nossos autores e colaboradores. Nosso sistema 

de avaliação, preenchimento do capítulo, editoração e publicação se tornou 100% online, 

disponibilizado dentro do próprio site da editora. Siga este tutorial e aproveite esta nova experiência! 

  

1. Tutorial desde a submissão do resumo até a publicação. 

 

1.1. Acesse o site www.editorapasteur.com.br 

 

2.2. Acesse os editais 

O acesso aos editais pode ocorrer por três caminhos diferentes: “EDITAIS ABERTOS”; 

SUBMETER MEU RESUMO”; clicando nas imagens das capas dos editais abertos na parte de baixo 

da página principal do site (Home). 

                                     

 

http://www.editorapasteur.com.br/
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Todos os três caminhos direcionam os autores para a página de cadastro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Caso seja cadastrado, apenas faça o login, por outro lado, se for um novo usuário do site acesse 

“Clique aqui para cadastrar”. 

Após o login, o autor terá acesso à Área do Autor, onde poderá acessar os editais clicando em 

“Novo E-book” ou em “Ver Edital”, assim como submeter o(s) resumo(s) para avaliação via opção 

“Submeter Resumo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Submissão dos Resumos 

 

O resumo simples deve possuir título, até 800 palavras ou 5000 caracteres. Não há necessidade 

de inserir o nome dos autores, referências bibliográficas ou imagens. Faça uma breve introdução do 

assunto e, em seguida, descreva os principais métodos aplicados e resultados obtidos. Insira ao final 

do resumo até 4 descritores (palavras-chave).  
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Após preencher a lacuna clique em “Enviar p/ Aprovação” e aguarde o retorno dos revisores 

(em média 72 h).  

 

2.4. Resultado da Avaliação dos Resumos 

O resultado da avaliação será Resumo Reprovado ou Resumo Aprovado / Aguardando 

Pagamento. No caso da reprovação, o autor terá a possibilidade de ler os comentários dos 

avaliadores e reescrever alguns pontos clicando em Editar para ressubmeter o trabalho à avaliação. 

 

O resumo aprovado avança às etapas de pagamento da taxa de publicação, que pode ser 

efetivada por três meios após acessar [Efetuar Pagamento]: Boleto, cartão de crédito e transferência 
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bancária. Os dois primeiros são realizados pelo site e a opção transferência pelos seguintes dados 

bancários: Banco 290 – Pagseguro Internet S.A., Agência 0001, Conta de pagamento 08860183-6, 

CNPJ 18.754.980/0001-83, Nome KE Czelusniak Editora. 

É necessário salvar o comprovante em formato .JPEG ou .PNG e enviá-lo no link [Enviar 

Comprovante de Pagamento].  

 

 

 

 

Ele será analisado pelo financeiro e na sequência é liberado o preenchimento do capítulo com 

posterior encaminhamento ao editorial pelo link Submeter seu Capítulo.  

 

 

 

 

Ao entrar na área de preenchimento, escolha o Tipo de Capítulo que irá produzir e inicie a 

redação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao finalizar a redação do capítulo encaminhe ao editorial e aguarde o retorno da revisão do 

texto. Observe que as figuras, tabelas, quadros e gráficos devem ser inseridas no final da página de 

redação (upload), porém a posição no texto necessita ser sinalizada com seus títulos e, se necessário, 

legendas que devem constar no texto escrito, por exemplo: 

 

“A mediana do tempo entre o início dos sintomas e a procura do atendimento foi de dez meses; entre a primeira 

consulta geral motivada pelo tumor e a primeira consulta com o especialista esse período foi de quatro meses; entre esta 

consulta e o estabelecimento do diagnóstico, quatro meses; e entre o diagnóstico e o início do tratamento, 12 meses (sem 

diferença entre as modalidades principais de tratamento às quais os pacientes foram referidos) (tabela 2). 
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Tabela 2. Mediana e variação dos intervalos estudados (n = 80) 

x 

x 

x 

Legenda: Sousa et al., 2019 

 

Existe um consenso de que o prognóstico do câncer de cabeça e pescoço em estádios avançados (EC III e IV) é 

pior do que aquele observado em tumores diagnosticados em estádios iniciais. Qualquer demora no diagnóstico e 

tratamento pode conduzir à evolução para estádios mais avançados, diminuição nos índices de cura e efetividade do 

tratamento (Figueira & Chagas, 2009; Antunes, 2000).” 

 

Padrão da Tabela e Quadro (cor do preenchimento: branco, plano de fundo 1, mais escuro 

15%): 

 

 

Padrão da Figura e Gráfico: 

Imagens de boa qualidade, salva em .JPEG. 

 

 

Dúvidas adicionais podem ser solucionadas pelos canais: 

E-mail: atendimento@editorapateur.com.br 

 

 Instagram: @editorapasteur 

 

mailto:atendimento@editorapateur.com.br

