
TUTORIAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

1) Acesse o Portal de Evento do IFRS em
https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/secbg/mtc2022 até chegar na “MTC -
MOSTRA TÉCNICO CIENTÍFICA 2022 - CAMPUS BENTO GONÇALVES”:

https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/secbg/mtc2022


2) Nesta página, haverão as informações sobre a Mostra Técnica 2022.
Junto dessas informações, constarão os requisitos para submissão de
trabalhos e inscrição de autores:

3) Após ler as instruções vá até “Submissão de trabalho”.



4) Nessa tela estarão as normas para submissão do trabalho. Leia estas normas
com atenção.

5) Se estiver de acordo com as normas, desça a tela até “Clique aqui para iniciar
o processo de  submissão”:



6) Para prosseguir, é necessário estar logado ao sistema. Nesta parte, será
pedido para criar um cadastro de usuário, preenchendo devidamente o formulário.
É de grande importância que seja informado o número de telefone, caso haja
necessidade de contatar o autor. Lembre-se de incluir o nº do CPF no campo
“Solicitações Especiais”. Caso já tenha cadastro, clique no link do lado direito da
tela fazer o acesso com seus dados:

7) Vamos iniciar a submissão. Escolha a modalidade de trabalho a ser submetido
(Projeto de Ensino/Banner, Ensino/Estande, Pesquisa/Banner, Pesquisa/Estande,
Extensão/Banner, Extensão/Estande, Indissociável/Banner ou
Indissociável/Estande) e o tipo de submissão, neste caso o nível de escolaridade e
área de conhecimento do trabalho: (ex: Ensino Médio e Técnico - Ciências
Agrárias):



8 ) Certifique-se de que o trabalho a ser submetido está de acordo com as
“Normas para Submissão”. Esta parte serve como um check list; leia atentamente
os itens. Assinale as “condições para submissão” que o seu trabalho deve cumprir
para a submissão ser efetivada; após isso, assine a “declaração de direito autoral”:

9) Nesta tela você deverá inserir os seus arquivos. Siga as instruções para o
envio desta forma:



10) Quando transferir o arquivo, será mostrada a tela abaixo.Trata-se dos
metadados da submissão. Você deve preencher os campos “Título” e “Resumo”
com os dados de seu trabalho. Depois de preenchidos os dados dos autores,
transcreva (copie e cole) o título do trabalho e o resumo, cada um no campo
correspondente no Portal. Informe a área de conhecimento (a mesma marcada no
início da submissão), o título do projeto ao qual o trabalho está vinculado (caso seja
oriundo de projeto de pesquisa, extensão ou indissociável) e transcreva as
palavras-chave (separando-as por ponto e vírgula “;”).



11) Feito isso, vá em “Salvar e continuar”:



12) Neste passo, você enviará como documento suplementar o Anexo III -
Declaração do(a) Orientador(a) assinado em formato .PDF. Clique no botão
“Escolher arquivo” e após no botão “Transferir” (o procedimento é o mesmo do
“passo 10, “Envio do trabalho”.

13) Quando transferir o arquivo, será mostrada a tela abaixo. Você NÃO DEVE
preencher/marcar ou alterar qualquer informação nesta parte:



14) Role a página até o botão “Salvar e continuar” e na próxima tela confira se
aparece o arquivo anexado e clique novamente em “Salvar e continuar”:



15) A próxima tela, “Envio de Documentos”, mostra os arquivos anexados;
deverão aparecer os arquivos DOC ou ODT (Arquivo do Trabalho) e o PDF
(Documento Suplementar). Clique em “Concluir Submissão” para concluir o envio
do trabalho:

Pronto! Seu trabalho já está submetido à Mostra Técnico Científica 2022. Fique
atento às mensagens da sua caixa de e-mail e aguarde para receber o parecer da
avaliação.

Obrigada por escolher nosso evento para apresentar seu trabalho!


