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Capítulo Submissão de Resumos

�

Nota Leitura obrigatória para autores!

Introdução

h Acesso à página do evento no Portal

de Eventos do IFRS

h Submissão de trabalhos

h Escolha da modalidade

h Definição dos metadados

h Acompanhamento das submissões.

h Revisão do resumo após avaliação.

O envio de resumos ao IV SerTão Aplicado deve ser realizado exclusivamente pelo Portal

de Eventos do IFRS, na página oficial da conferência.

Ao acessar o Portal diversas conferências são listadas. Deve-se escolher a de nome IV
SerTão Aplicado, clicando no título da mesma. O trecho correspondente à conferência equivale

ao apresentado na Figura 1.1.

Figura 1.1: Conferência SerTão Aplicado

Feito isso, o sistema irá direcionar o usuário para a página do evento, onde informações

pertinentes aos objetivos, políticas de modalidades, anais, programação e submissão de trabalhos

encontram-se publicadas. A página em questão é presentada na Figura 1.2.

https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/SerAplicado/SA2019
https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/SerAplicado/SA2019
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Figura 1.2: Evento IV SerTão Aplicado

Para submeter seu resumo, o usuário deve clicar no link Submissão de trabalho. Os passos

envolvidos na submissão são:

1. Ler atentamente as instruções apresentadas na página Normas para Elaboração e Sub-

missão de Trabalho (Figura 1.3). Após clicar em Clique aqui para iniciar o processo de
submissão.

Figura 1.3: Normas para Elaboração e Submissão de Trabalho

2. A próxima etapa refere-se ao acesso do usuário no sistema. Caso seja o primeiro acesso,

deve-se clicar no link Não está cadastrado? Cadastre-se no sistema na parte inferior da

tela. Para àqueles que já acessaram a plataforma em momentos anteriores, basta informar

em login o número do CPF e a respectiva senha. Na eventualidade de não lembrar da

senha, clicar no link Esqueceu a senha? também presente na parte inferior da tela (Vide

Figura 1.4).
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Figura 1.4: Cadastro e acesso do usuário ao sistema para submissão de trabalho

3. Concluída a etapa de cadastro/login, o usuário é direcionado para página inicial da sub-

missão de trabalhos (Figura 1.5). Nela, algumas instruções encontram-se descritas, sendo

importante ao autor ler o conteúdo com atenção. É de suma importância que o autor

escolha corretamente a modalidade de seu trabalho ( indicação 1 da figura ). A moda-

lidade refere-se ao eixo de vinculação do projeto do autor. Estão disponíveis as seguintes

modalidades:

ENSINO: Específico para submissão de resumos referentes a projetos vinculados a

editais de Ensino.

PESQUISA: Específico para submissão de resumos referentes a projetos vinculados

a editais de Pesquisa e/ou Inovação.

EXTENSÃO: Específico para submissão de resumos referentes a projetos vinculados

a editais de Extensão.

INDISSOCIABILIDADE: Específico para de submissão resumos referentes a pro-

jetos vinculados a editais de Indissociabilidade.

Após a escolha da modalidade, o usuário deve marcar que concorda com a política de

direitos autorais (indicação 2 da figura) e, opcionalmente, informar se sua apresentação

requer sigilo (indicação 3 da figura). Informados os dados, deve-se clicar em Salvar e

continuar (indicação 4 da figura).
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Figura 1.5: Escolha da modalidade para submissão de trabalho

4. A etapa que segue corresponde aos metadados da submissão. Basicamente informam-se

os autores do trabalho 1 , resumo 3 4 , indexação 5 e agência de fomento 6 . Na

seção de autores, o sistema irá informar automaticamente os dados do usuário conectado

no momento. Este será o autor principal do trabalho. A adição de coautores se dá por

meio do botão Incluir Autor 2 . Lembre-se que o orientador do projeto deve figurar entre

os coautores do resumo.

Conforme determina o Regulamento do IV SerTão Aplicado, o resumo 4 deve conter

entre 250 e 400 palavras. Perceba que o sistema auxilia na contagem informando acima

do texto o total de palavras escritas (words).

Quanto à agência de fomento 6 recomenda-se informar IFRS para editais cujas bolsas

são financiadas pela instituição.

Informados corretamente todos os dados solicitados e todos os autores do resumo, deve-se

clicar em Salvar e continuar 7 para finalizar a etapa.

https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2019/09/Regulamento-do-SerT%C3%A3o-Aplicado-2019.pdf
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Figura 1.6: Metadados da submissão

5. A próxima etapa refere-se apenas a confirmação da submissão. O sistema, nesta tela,

oferece ao usuário um link 1 para acompanhamento das suas submissões de trabalho

(Figura 1.7). Também é possível acessar a página de submissões ativas clicando-se no
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menu Ativas 1 que fica a direita da tela, conforme apresenta a Figura 1.8.

Figura 1.7: Confirmação da submissão

Figura 1.8: Acompanhar submissões ativas

1.1 Alteração de resumos após revisão

Após a avaliação do resumo, sendo apontadas adequações por parte do avaliador, o autor

deve proceder com as alterações solicitadas. A notificação da decisão editoral é realizada por

e-mail, conforme apresenta a Figura 1.9. No e-mail irão constar os dados de contato do gerente

da modalidade.

Figura 1.9: E-mail de notificação com a decisão editorial

Ao receber a notificação, o autor deve acessar o evento IV SerTão Aplicado no Sistema

de Eventos do IFRS e realizar login. Na página de submissões ativas, o autor deve escolher o

resumo que encontra-se com os dizeres Resumo em Avaliação: Correções Obrigatórias 1 .

https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/SerAplicado/SA2019/index
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Figura 1.10: Submissão aguardando adequação

Ao clicar sobre o título do resumo ou mesmo na própria situação, o sistema apresenta os

detalhes do resumo submetido, contendo agora uma área específica de avaliação. É possível

ter acesso a todas as mensagens enviadas pelo diretor de modalidade por meio do botão em

formato de balão, ao lado dos dizeres Registro de mensagens diretor/autor 1 (Figura 1.11). A

mensagem enviada por e-mail encontra-se registrada neste espaço.

Para realizar as adequações solicitadas, o autor deve editar os metadados da submissão. Isso

é feito na mesma página por meio do botão Editar Metadados 2 , disponível no link Resumo

1 da tela (Figura 1.12). Ao concluir a edição do resumo, o autor deve notificar o diretor da

modalidade sobre a conclusão das adequações por meio do botão em formato de envelope, ao

lado dos dizeres Notificar diretor (Vide 2 da Figura 1.11). É preciso escrever o corpo do e-mail

e enviar para concluir a etapa. Em caso de novas solicitações de adequações, o processo deve

ser repetido conforme descrito.

Figura 1.11: Detalhamento da avaliação do resumo Figura 1.12: Detalhamento da avaliação do resumo



Capítulo Avaliação de Resumos

Introdução

h Realizar aceite

h Registrar parecer

h Definir e registar a recomendação

para o diretor da modalidade

O processo de avaliação de resumos é parte fundamental de qualquer evento. Na medida

que os resumos são submetidos, o gestor da modalidade deverá direcionar os mesmos para o(s)

avaliador(es). É pré-requisito que o avaliador tenha realizado cadastro no Sistema de Eventos do

IFRS no IV SerTão Aplicado ou em eventos anteriores para que seu registro fique disponível ao

gestor de modalidade.

Tão logo o gestor da modalidade atribui ao usuário o resumo para avaliar, o sistema dispara

um e-mail de notificação conforme apresenta a Figura 2.1. No e-mail constam os links de acesso

ao evento e à submissão, bem como o próprio resumo do trabalho.

Figura 2.1: E-mail de notificação enviado pelo sistema

Ao clicar no link da submissão 1 , o usuário é direcionado à página de avaliação do

trabalho. Aqui algumas ações devem ser executadas para concluir o processo de avaliação. A

primeira delas é indicar ao diretor de modalidade a disponibilidade de avaliar o resumo. Isto

deve ser feito clicando-se no botão em formato de carta ao lado dos dizeres Disponível para
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avaliação, quando aceito e Indisponível para avaliação, quando rejeitado o convite. É possível

que o diretor da modalidade faça o aceite automaticamente. Neste caso, o envio da mensagem

não é necessário para dar sequência a avaliação.

Quando aceito, o avaliador deve ler atentamente o resumo e registrar seus comentários por

meio do botão em formato de balão ao lado de Avaliação 2 (Figura 2.2). O parecer pode

ser registrado especificamente para o diretor da modalidade e/ou para o autor 1 , conforme a

tela apresentada na Figura 2.3. Quando direcionado ao autor, o diretor da modalidade poderá

importar automaticamente as recomendações. Isso facilita a notificação dos autores quanto a

necessidade de ajustes no texto.

Registrados os comentários da avaliação, o avaliador deve enviar ao diretor sua recomenda-

ção 3 , escolhendo uma das opções oferecidas pelo sistema. Embora sejam 5 (cinco) diferentes

opções, deve-se utilizar somente 3 (três) delas para o SerTão Aplicado, a saber:

Aceitar submissão: Indica que a recomendação do avaliador é pelo aceite do trabalho.

Alterações necessárias: Indica que são necessárias adequações no texto. As recomenda-

ções devem estar descritas na avaliação registrada pelo avaliador.

Rejeitar: Indica que a recomendação é pelo não aceite do trabalho.

O processo de avaliação encerra-se quando o avaliador clica no botão Enviar avaliação ao

diretor 3 . Esta ação solicita que o usuário revise as informações do e-mail que será enviado

ao diretor da modalidade sobre a conclusão da avaliação do trabalho. É preciso enviar o e-mail

via sistema para finalizar o processo.

Figura 2.2: Página de avaliação do resumo Figura 2.3: Parecer do avaliador
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O diretor da modalidade, ao ser notificado da conclusão da avaliação do resumo, irá dar

sequência as demais etapas do processo. Quando o avaliador solicitar alterações, por exemplo,

o diretor irá notificar os autores da necessidade de adequações no texto. Nesta etapa, as consi-

derações do avaliador serão agregadas ao corpo do e-mail de decisão editorial para indicar ao(s)

autor(es) quais são os pontos de alteração necessários no texto.
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