
  

Tutorial SEP para Autores



  

Página Inicial

● Acesse: http://sistemas.bambui.ifmg.edu.br/open_conference/

Clique em ACESSAR A CONFERÊNCIA

http://sistemas.bambui.ifmg.edu.br/open_conference/


  

Inscrição

Clique em Inscrição



  

Inscrição

Clique em Inscrever



  

Inscrição

● Preencha os campos (aqueles com * são obrigatórios)



  

Inscrição

● Preencha os campos (aqueles com * são obrigatórios)

Clique em Inscrever



  

Pagamento da Inscrição

Siga as Instruções

● O pagamento deve ser feito até o encerramento das inscrições

● Você receberá um e-mail com a confirmação do pagamento



  

Submissão

Clique em Nova submissão



  

Submissão (Passo 1)

(1) Escolha a Modalidade

(2) Certifique-se que a submissão
atende às Diretrizes para Submissão

(3) Certifique-se que você concorda com a
Declaração de Direito Autoral

(4) Clique em Salvar e continuar



  

Submissão (Passo 2)

Clique em Escolher arquivo
e localize-o em seu computador

Clique em Transferir



  

Submissão (Passo 2)

Após a transferência os dados
do arquivo são exibidos

Clique em Salvar e continuar



  

Submissão (Passo 3)
● Preencha os Metadados
● Os campos com * são obrigatórios

Inclusão de
Demais
autores



  

Submissão (Passo 3)

Clique em Salvar e continuar

● Preencha os Metadados
● Os campos com * são obrigatórios



  

Submissão (Passo 4)

Clique em Concluir Submissão



  

Submissões

Clique em Submissões Ativas



  

Submissões

Aqui você vê a SITUAÇÃO
de cada submissão

Cada autor pode submeter
Até 3 (três) trabalhos



  

Resultado da Avaliação

● Você receberá um e-mail com o resultado da avaliação

● Depois disto você poderá acessar a avaliação no sistema

Clique em AVALIAÇÃO
para ver o resultado da

avaliação



  

Versão Final dos Trabalhos Aceitos

Clique em Escolher arquivo
e localize-o em seu computador

Clique em Transferir

ATENÇÃO: A versão final do 
trabalho deve os nomes de 

todos os autores



  

Versão Final dos Trabalhos Aceitos

Verifique se o arquivo
foi transferido

Notifique o envio
do arquivo final
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