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Manual do Usuário para Organic Eprints 

Este guia/manual é uma coleção de telas do Organic Eprints (www.orgprints.org) com instruções de 

como utilizar o repositório. Ele ensina as várias formas de como se registrar, buscar, pesquisar, 

salvar pesquisas e depositar documentos mostrando as telas com breves comentários instrutivos. 
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Início/Home 

Esta página contem as boas-vindas e links para mais informações sobre o repositório, Busca e 

Pesquisa na versão simples e o local para você criar a sua conta. 

 

 

About:  informações sobre o Organic Eprints, incluindo políticas, conhecimento e apoio, acesso 

aberto e questões de copyright, estatísticas e software. 

Browse: descreve a seção Browse. 

Search: descreve a seção Search. 

Latest: os eprints aceitos no Organic Eprints da última semana.  

Help:  as páginas de ajuda “help” para o Organic Eprints.  

 

No final da página, voce encontra informações sobre os parceiros e editores nacionais.  

 

Voce pode também trocar para a língua alemã. 

 Este cabeçalho 

é comum a 

todas as 

páginas do 

Organic Eprints 

http://orgprints.org/about.html
http://orgprints.org/browse.html
http://orgprints.org/cgi/search/simple
http://orgprints.org/cgi/latest
http://orgprints.org/help/
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Como se tornar um usuário registrado do Organic Eprints 

Entre na página inicial/home do Organic Eprints em http://www.orgprints.org/  

Clicar em Criar uma conta "Create Account" 

 

Preencher as informações. Os campos obrigatórios estão marcados com uma estrela:  

 

Clicar em  ”Register” e a tela ficará assim: 

 

 

http://www.orgprints.org/
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Clicar no link ”Activate your password” do email que você receberá: 
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Como modificar o seu perfil  

Depois que você  entrar como usuário no Organic Eprints, a parte superior das páginas ficarão assim: 

 

Clicar em "Profile" para preencher os detalhes do seu perfil. 

 

Clicar em ’Edit’ para editar as informações da sua conta. 
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Lembrar de clicar em "Save", quando acabar de editar o seu perfil. 

Se você alterar o seu endereço de email, usar também o ‘Edit profile’. Registrar o seu novo endereço 

de email e clicar em ’Save and Return’. 

 

Deixar este espaço em branco não 

afetará a sua senha. Para mudar a 

senha, registre a nova senha e clique em 

"Save and Return". 
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Refazer a sua senha do Organic Eprints 

Se você esqueceu a sua senha ou nome de usuário 

Em "Home" do Organic Eprints, clicar em "Login" 

 

Quando você entrar, clicar em "Reset"  
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Na próxima página, entrar o seu endereço de email e a nova senha, depois clicar em  “Submit”: 

 

Confirme a nova senha respondendo ao email que lhe será enviado.  
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Busca “Browse” 

Você pode buscar os eprints do repositório selecionando uma categoria e depois entrar nos detalhes 

da hierarquia das categorias. 

 

 

Neste exemplo, nós escolhemos 

"Research affiliation",  "Denmark" e 

"DARCOF III", que nos mostra uma 

lista de todos os projetos do 

DARCOF III. 
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Exportar a lista e 

formatos disponíveis Subscrever a RSS-feeds 

desta lista 

Escolher os critérios de classificação desta lista 

Clicar no título do eprint para ver mais informações sobre o documento 
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Pesquisa “Search” 

Pesquisa Simples 

 

 

 

 

 

 

Nesta página inicial/home, você pode fazer uma pesquisa simples: digitar a(s) 

palavra(s)-chave, o(s) nome(s) e/ou a(s) data(s) na caixa de diálogo e clicar 

em "Search the archive". 

Para mais opções, utilize a pesquisa "Simple" or "Advanced" . 
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Pesquisa simples 

 

 

 

 

 

 

Clicar no ponto de 

interrogação para 

expandir as 

explicações. 

Escolher se a pesquisa deve incluir os 

documentos que preenchem todas as 

condições acima ou qualquer das 

condições. 

Escolher se a pesquisa deve incluir 

os documentos que contêm todos 

os termos pesquisados ou qualquer 

um dos termos pesquisados. 
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Pesquisa avançada 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar o(s) valor(es) que 

você gostaria de pesquisar. Se 

nenhuma das caixas for 

selecionada, o sistema 

recuperará eprints com 

qualquer valor neste campo 

(não usar esse campo para 

encontrar eprints).  

Listas ou menu de rolagem: 

Você pode selecionar um ou mais 

valores. Para selecionar valores 

consecutivos,  marcar o primeiro item, 

pressionar a tecla CAPS LOCK e marcar o 

último item. Para selecionar valores não-

consecutivos, marcar cada item  

pressionando a tecla CTRL. Se nenhum 

valor da lista ou  do menu for 

selecionado, o sistema não utilizará este 

campo para encontrar  eprints. 
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Como salvar as pesquisas 

Quando você estiver conectado e fizer uma pesquisa, você poderá salvá-la. As suas pesquisas podem 

ser vistas clicando-se em “Saved searches” na barra de menu pessoal. Os resultados da sua pesquisa 

será atualizada quando novos documentos forem depositados. Dessa forma, você poderá 

acompanhar o desenvolvimento de um tópico em particular. Você pode também configurar o 

Organic Eprints para enviar um email agendado com os resultados da sua pesquisa. 

 

Clicar em "Save search" 
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Se necessário, você pode corrigir o Nome da pesquisa. 

Escolher a frequência que você quer receber um alerta e se deseja receber alertas em branco. 

Escolher se você quer fazer uma URL pública para a pesquisa (ex. para um website). 

Certifique-se de clicar em "Save and Return". 
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Depositar um artigo no Organic Eprints 

Se você ainda não é um usuário registrado, por favor registre-se criando uma conta, ou conecte-se. 

Leia sobre isso na seção anterior. 

Depois de conectar-se, você pode selecionar a página "Manage deposits" no menu pessoal e clicar 

em "New item": 
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A informação do eprint está dividida em etapas. Na primeira etapa “ Type”, você escolhe o tipo de 

eprint "Eprint type" (veja tipos de Eprint mais a frente neste manual), clicar em "Next". 
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Na segunda etapa, “Details”, estão as informações obrigatórias e opcionais. As informações 

obrigatórias estão marcadas com uma estrela:    

Inserir o título do seu artigo como ele aparece na primeira página. Inserir as informações adicionais 

(elas diferem para cada tipo de eprint) 

 

A versão atual do Organic Eprints não suporta o uso de caracteres especiais, como os diacríticos. Se 

voce utilizar um caracter especial e o texto parecer estranho, por favor escreva para 

eprints@orgprints.org perguntando sobre os caracteres. 

O ano é 

obrigatório 

O seu endereço de 

email não estará visível, 

mas será usado quando 

alguém solicitar uma 

cópia (Request a copy) 

para documentos com 

acesso restrito (for 

papers with restrict 

access) 

mailto:eprints@orgprints.org
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Ainda na segunda etapa, Details, inserir as informações adicionais (elas diferem para cada tipo de 

eprint) 

 

Clicar em "Next". 

Título da revista 

que o seu artigo foi 

publicado. Se for 

um rascunho, 

escreva “a ser 

decidido” ou “xxx” 

Se você está 

depositando um 

rascunho, escreva 0 

NÃO ESCREVA O TÍTULO DO 

SEU ARTIGO AQUI! 

As palavras-chave do 

Agrovoc são palavras-

chaves controladas para 

a área de agricultura. 

Elas possibilitam a 

pesquisa em várias 

línguas. 
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Na terceira etapa, “Subjects”,  é esperado que você adicione assuntos relevantes expandindo as 

árvores (clicar em ’+’) e clicar em "Add".  

Não adicione mais do que 3-4 assuntos.  

Não adicione a "raiz" (ex. Farming Systems") e também um "ramo" (ex. Farm economics), a "raiz" 

aparecerá junto com o ramo. 

 

Clicar em "Next"
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Tradução dos tópicos disponíveis: 

Farming systems 
- Buildings and machinery 
- Farm economics 
- Social aspects 
- Farm nutrient management 

Sistemas Agrícolas 
- Construções e máquinas 
- Economia agrícola 
- Aspectos sociais 
- Gestão/Manejo de nutrientes 

 

Animal husbandry 
- Production systems 

 Beef cattle 
 Dairy cattle 
 Pigs 
 Poultry 
 Sheep and goats 
 Aquaculture 

- Breeding and genetics 
- Feeding and growth 
- Health and welfare 

Criação de animais domésticos 
- Sistemas de produção 

 Gado de corte 
 Gado leiteiro 
 Porcos 
 Aves 
 Ovinos e caprinos 
 Aquicultura 

- Melhoramento genético 
- Alimentação e crescimento 
- Saúde e bem-estar 

 

Crop husbandry 
- Production systems 

 Cereals, pulses and oilseeds 
 Pasture and forage crops 
 Root crops 
 Vegetables 

- Fruit and berries 
 Olive 
 Viticulture 

- Ornameltals, flower bulbs and tree nurseries 
- Crop combinations and interactions 
- Breeding, genetics and propagation 
- Composting and manuring 
- Greenhouses and covering 
- Irrigation and drainage 
- Soil tillage 
- Weed management 
- Crop health, quality, protection 
- Post harvest managemet and techniques 

Práticas agrícolas 
- Sistemas de produção 

 Cereais, leguminosas e oleaginosas 
 Pastagens e cultivo de forragens 
 Cultivo de raízes 
 Vegetais 

- Frutas e bagas 
 Ozeitonas 
 Viticultura 

- Plantas ornamentais, bulbos de flores e viveiros 
- Combinações de culturas e interações 
- Reprodução, genética e propagação 
- Compostagem e adubação 
- Estufas e revestimentos 
- Irrigação e drenagem 
- Cultivo do solo 
- Manejo de plantas daninhas 
- Saúde, qualidade e proteção da colheita 
- Manejo e técnicas de pós-colheita 

Soil 
- Soil quality 

 Soil biology 
- Nutrient turnover 

Solo 
- Qualidade do solo 

 Biologia do solo  
- Revolver os nutrientes 

 

Environmental aspects 
- Air and water emissions 
- Biodiversity and ecosystem services 
- Landscape and recreation 

Aspectos ambientais 
- Emissões de ar e água 
- Biodiversidade e serviços ecosistêmicos 
- Paisagem e recreação 

 

Food systems 
- Community development 

 Networks and ownership 
- Food security, food quality and human health 
-  
- Markets and trade 
- Policy environments and social economy 
- Processing, packaging and transportation 
- Produce chain management 
- Recycling, balancing and resource management 

 
 
 

Sistemas de alimentos 
- Desenvolvimento comunitário 

 Redes e propriedades 
- Segurança alimentar, qualidade dos alimentos e 

saúde humana 
- Mercados e comércio 
- Políticas ambientais e socioeconomia 
- Processamento, embalagem e transporte 
- Gestão da cadeia de produção 
- Reciclagem, uniformização e gestão de recursos 
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Knowledge management 
- Education, extension and communication 

 Technology transfer 
- Research methodology and philosophy 

 Systems research and participatory research 
 Research communication and quality    

- Specific methods 
 Indicators and other value-laden measures 

 
 Surveys and statistics 

 

Gestão do conhecimento 
- Educação, Extensão e Comunicação 

 Transferência de tecnologia 
 Metodologia de pesquisa e filosofia 
 Sistemas de pesquisa e pesquisa participativa 
 Comunicação de pesquisa e qualidade 

- Métodos específicos 
 Indicadores e outras medidas de agregação 

de valor 
 Pesquisa de levantamento e estatísticas 

Values, standards and certification 
- Regulation 
- Consumer issues 
- Quality and evaluation of inputs 
- Technology assessment 

Valores, normas e certificação 
- Regulação 
- Questões sobre os consumidores 
- Qualidade e avaliação de insumos 
- Avaliação de tecnologia 

 

"Organics" in general 
- Country reports 

 History of Organics 
 

“Orgânico em geral” 
- Relatórios por países 

 História dos Orgânicos 
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Na quarta etapa, “Affiliation”, adicionar a sua afiliação, ex. projeto, organização, etc. 

 

Clicar em "Next" 
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Na quinta etapa,”Upload”, você transfere uma cópia da publicação para o Organic Eprint. Primeiro, 

dê um nome relevante para o arquivo. 

Importante 
Os nomes dos arquivos devem seguir algumas regras.   
 Não use caracteres especiais no nome do arquivo (ex. brancos, acentos, ç, ã, etc.)  
 Escolha um nome claro para o seu arquivo, preferencialmente no seguinte formato:  

"nomedoprimeiro autor_ano_palavrachave.doc"  
Clicar em "Choose File" para encontrar o arquivo no sistema de arquivos do seu computador, e clicar 

em "Next". 
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Depoir de carregar, corrigir os metadados e clicar em "Update Metadata" 

 

 Visível a: permite que você escolha o nível de restrição de acesso para este documento. Por favor 
selecione o mais aberto possível. As categorias são:  

o Todos: significa que o acesso é para todos com acesso à Internet (default).  

o Usuários registrados: acesso somente aos usuários registrados do Organic Eprints 
(atualmente, existe mais de 25.000 usuários registrados, assim esta opção não deveria ser 
utilizada para limitar o acesso restrito).  

o Depositante e funcionários somente: acesso somente a você e aos funcionários do 
repositório. Essa categoria é útil para artigos com exigências de copyright (veja informação 
sobre copyright em http://orgprints.org/openaccess.html). Outros usuários verão as 
informações do eprint inseridas (ex. título, autores, resumo), mas não poderão abrir os 
arquivos anexados. Avaliadores oficiais podem ter acesso a todas as publicações de 
organizações específicas que tenham sido estabelecidas. Você pode utilizar esta opção para 
qualquer arquivo de qualquer fonte adicional que serão arquivados para o seu uso no futuro.   

 Licença: Especifique um licença explícita para este documento (isso não afeta os seus direitos de 
acesso). Este repositório permite as licenças Creative Commons. Deixar “unspecified” se não se 
aplicar.  

 Data que expira o Embargo: Data do embargo imposta pelo publicador ou patrocinador. Na data e 
depois da data, este documento terá acesso público. Exemplos: 2015 – o documento terá acesso 
público em 1º de Janeiro de 2015; Junho de 2015 - o documento terá acesso público em 1º de Junho 

de 2015; 15 de Junho de 2015 – o documento terá acesso público em 15 de Junho de 2015. 

http://orgprints.org/openaccess.html
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Se você quiser, pode carregar materiais adicionais (dados, figuras, poster ou apresentação): 
 

 
 
Não esqueçer de atualizar “update metadata” sempre que carregar um novo documento! 
Clicar em "Next". 
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Se o seu artigo NÃO FAZ parte de um projeto financiado pela EU FP7, você pode pular esta página 
(não é default). O seu direito de acesso da página para carregar o documento não será afetado.  
Se o seu artigo FAZ parte de um projeto financiado pela EU FP7, preencher esta página. O Número 
FP7 do Acordo de Financiamento será também o do Projeto de Referência (i.é. em CORDIS).  

Clicar em "Next".  
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A etapa final é o “Deposit”. Leia o Acordo do depósito “Deposit Agreement”, depositar o seu artigo 

ou salvar para usar mais tarde. 

 

Acordo de depósito 

Quando depositar este eprint (uma coleção de arquivos e metadados bibliográficos associados, 

confiro ao Organic Eprints o direito de disponibilizá-lo na Internet permanentemente, com acesso 

livre a todos ou de acordo com as restrições que eu especifiquei. (Não é recomendado remover o 

eprint do público mas poderá ser concedido quando solicitado). 

Eu entendo que o Organic Eprints não assume qualquer responsabilidade por atos contra o direito 

de autor (copyright) para disseminar esses arquivos ou metadados. 

Para os trabalhos depositados pelo primeiro autor: eu declaro que este eprint é de minha 

propriedade intelectual e eu tenho o direito de disponibilizá-lo no Organic Eprints da maneira 

escolhida.  

Para os trabalhos depositados por alguém que não seja o primeiro autor: Declaro que tenho a 

permissão necessária dos autores intelectuais e o direito de disponibilizá-lo no Organic Eprints da 

maneira escolhida – ou que este material é de domínio público. 

Clicar em “depositar este ítem agora” (Deposit Item now), significa que você concorda com os 

termos deste acordo. Se você não deseja depositar agora este eprint, você pode voltar para a área 

do usuário (return to your user area) onde você encontrará este eprint em sua área de trabalho.  

Mais tarde você poderá editá-lo, copiá-lo e depositá-lo. 

Para depositá-lo clicar em "Deposit Item Now" ou clicar em "Save for later" para guardá-lo. 

 

O eprint será editado pelos funcionários do repositório antes de se tornar disponível. Dependendo 

do volume de trabalho, isso pode levar alguns dias ou algumas semanas. 
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Se você escolher salvar para usar mais tarde "Save for later", visualizar e editar se necessário  (na 

etapa Details). 

 

 

Se você se desconectar do Organic Eprints sem depositar o seu artigo, você o encontrará em 

"Manage deposits". 

 

Você pode editá-lo e depositá-lo.  
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Tipos de Eprints  

Esta página descreve os diferentes tipos de eprints para ajudar a escolher o tipo correto de cada 

eprint. 

Artigo de revista (Journal paper): um artigo publicado (ou submetido para publicação ou um rascunho) em 

uma revista científica – que não é um jornal, magazine para agricultores, etc. Uma revista é caracterizada por 

publicar fascículos continuamente como uma série com um nome comum e por ter um ano, volume e 

geralmente um fascículo (ou mês). A maioria das revistas científicas tem um ISSN consistindo de 8 dígitos, dois 

grupos de 4 separados por um traço. As revistas da Internet são qualificadas como revistas. Embora as revistas 

tenham publicadores e editores, esses dados não fazem parte da informação bibliográfica do artigo. Os artigos 

de revistas podem ter um DOI (digital object identifier).  Se você depositar um rascunho de um artigo para 

uma revista, você deveria colocá-lo neste tipo de eprint.  Se você ainda não souber para qual revista vai 

submetê-lo, preencha o título da publicação “Title of Publication” com qualquer coisa (ex. ‘a ser decidido’ ou 

‘xxx’) (porque é obrigatório) ou coloque o nome da revista que você acredita que é a mais provável que você 

vai publicar. Depois de submetido e quando o artigo finalmente for publicado, você pode fazer as alterações 

(veja como fazer uma nova versão do documento no Organic Eprints "Make a new version of a document in 

Organic Eprints"). 

Artigo de jornal ou de magazine (Newspaper og magazine article):  um artigo publicado em uma publicação 

que não é uma revista científica. Pode ser um jornal, um magazine, uma revista para agricultores, etc. Os 

jornais e os magazines podem ou não ter informações sobre o volume mas geralmente tem sobre o fascículo 

ou mês ou data. 

Artigo preliminar (Working paper): um artigo técnico ou científico preliinar que é publicado em uma série da 

instituição onde a pesquisa é feita. Também conhecido como artigo de pesquisa, memorando de pesquisa ou 

artigo de discussão. O artigo preliminar pode também não ser publicado e não ter a intenção de ser publicado. 

Um artigo preliminar não é um rascunho. Um rascunho é um artigo de revista que deveria ser colocado na 

categoria de eprint "Journal paper". 

Artigo de conferência paper, poster etc. (não publicado e publicado) (Conference paper, poster etc. 

(unpublished or published)): um artigo ou resumo ou apresentação ou poster de uma conferência, workshop, 

etc., que não foi publicado em Anais ou revistas mas que pode ser publicado em um website da conferência ou 

da instituição do autor. 

ou: um artigo ou resumo de uma conferência, workshop etc., que foi publicado em Anais (artigos publicados 

em uma revista deveria ser artigos de revista). Certifique-se de preencher o campo título da publicação, "Title 

of publication" já que isso decide como a citação será visualizada! Uma apresentação ou poster pode ser 

anexado ao artigo com um document extra. 

Anais, proceedings (não publicado ou publicado) (Proceerings (unpublished or published): uma coleção de 

materiais de uma conferência, workshop etc. que não tenha sido publicada. 

ou: uma coleção de artigos (os quais podem ou não sido avaliados por pares) de uma conferência, simpósio, 

workshop etc. que tenha sido publicada. 

Por favor certifique-se de como a citação aparece (tab: Preview) e edite se houver excesso ou falta de 

informação! 

Relatório (Report): um relatório técnico, um relatório preliminar, quase tudo que é publicado que não seja um 

livro. Geralmente é publicado pela instituição e tem lugar de publicação. 
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Capítulo de relatório (Report chapter): uma contribuição ao relatório, como um capítulo ou uma seção. 

Livro (Book): uma monografia (os mesmos autores são responsáveis pelo livro todo) ou antologia (editores 

colecionaram as contribuições de vários autores e as editou). Um livro sempre tem um código ISBN  (10 ou 13 

dígitos). Um livro sempre tem um publicador e um lugar de publicação.  

Capítulo de livro (Book chapter): contribuição para um livro. 

Tese (Thesis): A tese ou dissertação forma o trabalho cujo autor recebeu um título. Pode ser um título de 

mestre, doutor(a) ou outro. 

Conjunto de dados (Data set): uma coleção de dados em uma determinada estrutura. Geralmente a base de 

um resultado de pesquisa. 

Recurso para o ensino (Teaching resource): um recurso que pode ser utilizado no ensino, como por exemplo, 

um website interativo, um jogo, etc. Um compêndio, conjunto de notas ou apresentação poderia também ser 

um recurso para o ensino, se o objetivo do recurso for ensinar. 

Produto da web (Web product): Texto publicado na Internet, como um blog, wikis, texto em websites, etc. 

Video:  

Audio: 

Outro (Other): este é um tipo de eprint que não se enquadra em nenhum dos outros tipos, e também não é 

rascunho, porque o rascunho deve ser colocado em um tipo de eprint que ele se tornará quando submetido. 

Pode ser: 

Folheto/folheto de propaganda/pamfleto: uma publicação que não é um livro ou um relatório e não é parte de 

uma série como uma revista, magazine ou jornal. Geralmente tem como objetivo a disseminação. 

Frequentemente, muito pequeno, geralmente publicado por uma instituição. Geralmente não tem volume, 

fascículo e até número de páginas. 

Descrição de programa de pesquisa (Research Programme description): descrição de uma parte de um 

programa de pesquisa em uma certa área do conhecimento, ou um programa completo. 

Descrição de organizações (Organization description): descrição de uma organização que executa ou está 

relacionada com a pesquisa em agricultura orgânica, sistemas de produção agrícola e agroecologia. 

Descrição de projeto (Project description): descrição de um projeto de pesquisa relevante para a agricultura 

orgânica, sistemas de produção agrícola e agroecologia. 

Descrição de um local de pesquisa (Research facility description): descrição de um local, onde pesquisa 

relevante sobre agricultura orgânica, sistemas de produção agrícola ou agroecologia está sendo ou pode ser 

executada. 
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Fazer uma nova versão de um documento que já está no 

Organic Eprints 

Se você não é um usuário registrado, por favor registre-se criando uma conta ou conecte-se. Leia 

sobre isso em seção anterior. 

Depois de se conectar selecione "Manage deposits" no menu pessoal da página. Certifique-se de que 

"Live archive" está marcado, escolher o documento relevante e clicar no ícone "View item". 
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Clicar em "Actions" 

 

Clicar em "New version" 

 

Agora, você tem a nova versão de um item na sua área de trabalho e pode editá-lo. 
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Selecionar “Details” e clicar em ‘Edit’ para editar a nova versão: 

Depois que você editar e depositar a nova versão, e ele for colocado no repositório on-line pela administração 
do repositório, a versão antiga aparecerá com o texto Existe uma versão mais recente disponível deste item 
"There is a more recent version of this item available" com um link para a mais 
recente.

 

No final da página, será mostrado as diferentes versões do document: 

 

Na versão mais recente, é mostrado: 

:  

As diferentes versões também são mostradas no final desta página. 



 Fact sheet: Copy eprint  
  v. 1.2.3 (27 August 2013) 
 

Você enontrará o Organic Eprints aqui: http://www.orgprints.org/  Página 38/39 

Fazer uma cópia do documento que já está no Organic 

Eprints 

Se você tem vários artigos nos Anais da mesma conferência ou outra coisa similar 

Se você não é um usuário registrado, por favor registre-se criando uma conta ou conecte-se. Leia 

sobre isso em seção anterior. 

Depois de se conectar selecionar "Manage deposits" na barra do menu pessoal da página. Certifique-

se de que "Live archive" esteja marcado, escolher o documento relevante e clicar no ícone "View 

item". 

 

Clicar em "Actions" 
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 Clicar em "Use as template" 

 

Agora, voce tem uma cópia do item na sua área de trabalho, onde voce pode editá-lo..  

 

 

 

Por favor note que, se você fez uma cópia e alterou o tipo de eprint, a informação que pertence ao 

primeiro tipo que você escolheu mas não o novo, permanecerá e será mostrada. Desse modo, 

certifique-se de apagar qualquer informação que não seja relevante ao novo tipo de eprint. Verificar 

clicando em "Preview" para ver como o eprint aparece e se existe alguma informação errada, 

especialmente no final da página do resumo. Se existir, alterar o tipo original de eprint, apagar o 

excesso de informação, alterar para o tipo correto de eprint. Verificar em "Preview" novamente!  


