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MANUAL DE PARTICIPANTE DE EVENTO

SUBMISSÃO DE TRABALHO



1. Realizar o login no sistema de eventos



2. Localizar e selecionar o evento no qual deseja submeter o trabalho



3. No hotsite do evento você terá acesso facilitado e simples às submissões de trabalho. Clique no botão “+ Submeter trabalho”
conforme imagem abaixo:



4. Alguns eventos exigem que você realize a inscrição para ter acesso às submissões de trabalho. Caso seja obrigatório realizar a
inscrição você pode acessar no botão “Inscreva-se Já!”

5. A inscrição é bem simples também de se realizar. Basta clicar em “Confirme sua inscrição clicando aqui!”.



6. Caso você seja portador de necessidade especial e necessite de algum atendimento especial/específico você pode descrever no
momento de confirmação de sua inscrição.

7. Ao confirmar a inscrição o sistema emitirá uma mensagem de confirmação. Retorne para o hotsite do evento e submeta seu
trabalho.



8. Ao acessar a submissão de trabalho você terá que selecionar a modalidade científica na qual seu trabalho será submetido.



9. Próximo passo será selecionar a declaração de ciência das regras de submissão de trabalho/edital do evento. Aqui você tem a
opção de realizar o download destas regras. Aqui também você terá acesso à lista de documentos que deverão ser anexados e
submetidos. Caso o documento possua um modelo/exemplo você também poderá realizar o download do mesmo nesta tela.



10. Nesta tela você deverá preencher o título, palavras-chave e selecionar a área de conhecimento do seu trabalho.



11. Nesta tela você poderá selecionar os coautores do trabalho. O sistema valida a quantidade máxima de autores (autor principal +
coautores) portanto não será permitido a inserção de mais coautores do que a quantidade definida pela comissão do evento.
Para cadastrar um coautor o mesmo deverá possuir um usuário válido no sistema de eventos, para isso basta que todos os seus
coautores realizem ao menos uma vez o login no sistema de eventos, desta forma você poderá localizá-lo através da pesquisa.



12. Nesta  tela  você anexará os  documentos.  Leve em consideração  os  documentos  que são obrigatórios,  pois  o  sistema não
permitirá  que  você  avance  para  próxima  etapa  se  não  anexar  todos  os  documentos  obrigatórios.  Para  anexar  um  novo
documento clique em “+ Anexar documento”.



13. Nesta tela você terá que selecionar qual  o documento você está anexando no campo “Documento”.  Os campos “Texto” e
“Arquivo a ser submetido” deverão ser preenchidos conforme definido pela comissão.

Exemplo: A comissão definiu uma lista de 2 documentos (1 declaração de nada consta e 1 resumo simples)

A. Na declaração de nada a comissão definiu que deve ser enviado um arquivo (upload). O sistema não permitirá que o campo
“Texto” seja preenchido.

B. O resumo simples  foi definido para ser preenchido no campo “Texto” somente. O sistema não permitirá você anexar um
arquivo (upload).

Em alguns casos a comissão pode optar que um documento tenha que ser preenchido os dois campos “Texto” e “Arquivo a ser
submetido”. Mas isso será definido na regra de submissão de trabalho e/ou edital.



14. Esse é um exemplo de validação. Neste caso o documento deveria ser anexado apenas no campo “Arquivo a ser submetido”.
Essa mensagem foi emitida porque o autor tentou inserir um texto no campo “Texto” também.



15. Ao confirmar o envio (anexo) do documento ele será mostrado na lista “Documentos já anexados”. Enquanto você permanecer
nesta tela você poderá editar e/ou excluir este documento. A edição e exclusão estão disponíveis na coluna “Opções” da tabela.



16. Nesta etapa é apenas para confirmar as informações inseridas e para selecionar a declaração de que você confirma todas as
informações como verdadeiras e que serão submetidas à comissão de avaliação.



17. Ao confirmar você será notificado via e-mail de sua submissão e esta tela será emitida. Mesmo que não receba o e-mail, caso
esta tela seja emitida pode ficar tranquilo que seu trabalho foi submetido. Agora retorne ao hotsite do evento clicando em
“Voltar”.



18. Você agora poderá realizar o acompanhamento de seu trabalho através do botão “Acompanhar submissões”.

19. A tela de acompanhamento mostra todos os trabalhos submetidos por você. A lista é mostrada de forma contraída.



20. Para visualizar os detalhes de um trabalho clique no título do trabalho na lista.  Você realizará o acompanhamento dos seus
trabalhos submetidos por esta página. As atualizações serão emitidas nesta página e você receberá e-mails a cada passo no fluxo
de seu trabalho nas avaliações.
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