
EasyChair 
Instruções para autores  

    
A plataforma easychair dá aos autores um controle completo da submissão. Pode carregar o 
Permite a submeter o artigo e verificar o estado da submissão. 
O processo de submissão é constituído por:   
1)

 
Submissão do artigo (fazer upload do artigo em PDF e copiar o resumo do artigo no campo abstract também)

 
2)

  
Submissão final do artigo.

Em cada fase a comissão científica irá rever o artigo e notificará os autores do resultado.
Não terá submissão prévia de resumos. A submissão será do artigo completo.

Este guia destina-se a apoiar os autores durante o processo de submissão. E é dividido em três partes: 

 
 

  
1. Configurar uma conta 

  
2. Submissão de Artigos 

 
3. Submissão final dos Artigos

Qualquer dúvida não solucionada com este tutorial, por favor, contate-nos através de e-mail ou de nossa 

página no facebook. 

ensus2016.ufsc@gmail.com

www.facebook.com/ENSUS2016
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1. Configurar uma conta como um autor 

1. Primeiro passo acessar o link na página do ensus 

http://ensus2016.paginas.ufsc.br/submissao-de-trabalhos/submissao-de-artigos

2. Ao clicar no link será direcionado para o EASYCHAIR. 

https://easychair.org/conferences/?conf=ensus2016

3. Clique em CREATE AN ACCOUNT  e faça seu cadastro completo.

ATENÇÃO: Se você já submeteu algum artigo pelo EASYCHAIR em outros congressos insira seu 
nome de usuário e sua senha. 
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4. Você será direcionado para uma página onde deverá preencher a caixa de texto com os 

números que aparecem na imagem.

Após siga as instruções para preencher o formulário e clique em continuar.

5. Após o registro você receberá um e-mail de confirmação (no e-mail que você cadastrou). 

Clique no link do e-mail para continuar o processo de registro.
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6. Preencha todo formulário.

Quando acabar o preenchimento clique em CRIATE MY ACCOUNT

7. Clique no link para ser direcionado a página do ENSUS.cionado a página do ENSUS.

8. Você vai acessar esta página onde deverá clicar em NEW SUBMISSION



9. Preencha todo formulário.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

PREENCHA OS DADOS DOS AUTORES

SE PRECISAR ADICIONAR MAIS AUTORES
CLIQUE AQUI

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

COLOQUE O TÍTULO E O RESUMO DO 
ARTIGO NO LOCAL INDICADO

PARA INSERIR SEUS DADOS DO CADASTRO
FEITO NO EASYCHAIR CLIQUE 

EM «CORRESPONDING AUTHOR»



CONTINUAÇÃO

COLOQUE AS PALAVRAS CHAVES (3)
UMA POR LINHA

SELECIONE O (OS) TÓPICO(S) NO QUAL 
SEU ARTIGO SE ENQUADRA

FAÇA O UPLOAD DO ARQUIVO EM PDF 
FIQUE ATENTO PARA NÃO ULTRAPASSAR 

O TAMANHO DE 20M

CLIQUE PARA SUBMETER 
(ATENÇÃO CLIQUE APENAS UMA VEZ, O PROCESSO PODE DEMORAR)



10. Após o envio você irá ser direcionado para esta página onde poderá visualizar os dados da 

submissão.

11. Você pode alterar os dados da submissão clicando nos itens:

Update information (atualizar informações): Selecione o item e atualize a informação correta, 
em seguida clique em  «alterar informações» para salvar as informações.
Update authors (atualizar informações do autor): selecione as informações para corrigir e clique 
em salvar. Você pode adicionar ou remover autores (clicando no X) e reordena-los.
Update File (atualizar arquivo): Você pode mudar o arquivo submetido e enviar a nova versão 
(fique atento para realizar estas alterações somente em uma vez).
No final do processo você receberá uma confirmação por e-mail para o e-mail cadastrado.

TÍTULOTÍTULO

PALAVRAS CHAVES

TÓPICOS

ENDEREÇO

DADOS E E-MAIL DE CORRESPONDÊNCIA CADASTRADOS



12. Quando o processo de revisão for concluído você receberá notificação de avaliação com 

parecer via e-mail. Você pode verificar os comentários clicando em «my submissions» contudo 
só estará disponível depois que as avaliações forem realizadas.  

13. Para submeter o artigo final após as correções solicitadas pelos revisores, siga novamente os 

passos .11 e 12

AVALIAÇÕES


