DOCUMENTAÇÃO DO INSCRITO
-----------------------------------------------------------1 - O inscrito deverá entrar em submissão de trabalhos
2 - Aparecerá a lista de eventos, selecionar o evento desejado clicando no ícone AZUL.

3 - Aparecerá a lista de trabalhos se houver algum já cadastrado. Clicar em NOVO TRABALHO.
--------------------------------------------------------------------------

Status do trabalho
1 - Rascunho
2 - Produção enviada
3 - Em Avaliação
4 - Aprovado/Reprovado
-----------------------------------------------------------------

4 - Deverá preencher os dados como título do trabalho, escolher o tema, forma de submissão
e realizar o upload do trabalho em .docx ou .doc. Para adicionar outros autores
Basta digitar o CPF com os pontos e traço (EX: 305.296.383-04) e clicar em BUSCAR. Caso esse
CPF já esteja cadastrado para o evento irá trazer o nome do inscrito no campo AUTOR. Para
adicionar este autor basta clicar no ícone VERDE, assim adicionando na lista abaixo. E para
finalizar clicar no botão CADASTRAR TRABALHO.

5 - Após o cadastramento do trabalho, seu trabalho ainda não foi enviado, ele estará com o
status RASCUNHO.
6 - Haverá dois ícones, o vermelho, caso tenha esquecido de algum detalhe, basta excluir o
RASCUNHO e cadastrar novamente. O AMARELO irás submeter o trabalho para que os
avaliadores possam APROVAR ou REPROVAR o trabalho.

7 - Após clicar no botão AMARELO irá dar uma mensagem informando se deseja realmente
submeter o trabalho, após submeter não haverá como voltar atrás e mesmo que seu trabalho
possua alguns ajustes faltando ou erro, não haverá mais como ajustar, então muito atenção
nesta etapa.

8 - Após clicar em SIM seu trabalho passará pelo status - PRODUÇÃO ENVIADO (Está com o
responsável pelo TEMA que você selecionou ao cadastrar o trabalho). Depois
mudará para EM AVALIAÇÃO (Neste momento o professor já está avaliando seu trabalho).
9 - Após seu trabalho for avaliado, você receberá um e-mail dizendo se foi APROVADO ou
REPROVADO podendo conter um comentário do professor que avaliou seu trabalho ou não.
10 - Caso receba o e-mail dizendo que seu trabalho foi aprovado, você deverá entrar
novamente em Submissão de trabalhos, selecionar o evento e entrar na sua lista de trabalhos.
No trabalho que foi aprovado aparecerá um ícone AZUL, clique nele e envie o seu trabalho
final.

11 - Aviso - Caso envie o trabalho final não haverá como reverter, clique em SIM e abrirá a tela
para enviar o trabalho.

12 - Fazer o upload do seu trabalho em .pdf e clicar em ENVIAR TRABALHO. (Após clicar neste
botão não haverá mais como enviar o trabalho final novamente, então muita atenção, revise
se a versão final do seu trabalho não contenha nenhum erro ou ajuste faltando).
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