
TTuuttoorriiaall  ppaarraa  SSuubbmmiissssããoo  ddee  RReessuummooss  EExxppaannddiiddooss  nnaa                                                

JJoorrnnaaddaa  CCiieennttííffiiccaa  ddoo  IITTPPAACC  

AATTEENNÇÇÃÃOO::    

A) Ressaltamos que todas as regras sobre a submissão e normativas sobre o “Resumo 
Expandido”, além de datas e valores, estão no “Edital de Submissão de Iniciação 
Científica” disponível no site da Jornada Científica do ITPAC, no seguinte link: 
http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf  

 

b) Ao longo de todo Tutorial existem setas vermelhas indicando os pontos críticos a serem 
selecionados. 

 

1) Clicando no site da Jornada, Figura 1, tem-se a opção “Inscreva-se Já”, clicando nesta opção 
você será direcionado ao site do CONPEDI para realizar a submissão do mesmo, conforme  
Figura 2. 

 

 
Figura 1. Site da Jornada científica para realizar a submissão de trabalhos 

 

2) Nesta tela, Figura 2, clique na opção “Cadastra-se agora” no lado superior direito da tela. 
Depois irá aparecer a tela de Associação, Figura 3. 

 
Figura 2. Site do CONPEDI para realizar a submissão de trabalhos 

http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf


 
Figura 3. Site do CONPEDI para criar o cadastro de pessoa física. 

 

 

3) Nesta tela da Figura 3, clique na opção “Pessoa Física” no lado superior direito da tela. Depois 
irá aparecer a tela de Associação, Figura 4. 
 

 
Figura 4. Site do CONPEDI inserção do email para cadastro 

 

 

4) Nesta tela da Figura 4, clique na opção “Email” e insira seu email para realizar o cadastro de 
associação ao CONPEDI, e depois clique no botão “Continuar”.   
 
 

5) Após você clicar no botão “Continuar”. Irá te direcionar para a seguinte tela mostrada na             
Figura 5. 

 



 
Figura 5. Site do CONPEDI envio de link para o email cadastrado. 

 

6) Conforme informação mostrada na Figura 5, irá um link para o email que você cadastrou. Este 
link é para validar o email cadastrado e para que você possa efetivar o cadastro no sistema 
CONPEDI. Veja como o email chegará na sua caixa de email que você cadastrou com o 
seguinte título “Verificação de e-mail: associação ao CONPEDI”, conforme Figura 6. 

 

AAtteennççããoo:: EEssttee  lliinnkk  ddoo  CCOONNPPEEDDII  ppooddee  iirr  ppaarraa  aa  ssuuaa  ccaaiixxaa  ddee  SSPPAAMM  oouu  LLiixxoo  EElleettrrôônniiccoo,,  ccaassoo  

nnããoo  eesstteejjaa  nnaa  CCaaiixxaa  ddee  EEnnttrraaddaa,,  vveerriiffiiqquuee  ssuuaa  ccaaiixxaa  ddee  SSPPAAMM.. 

 

 
Figura 6. Email do CONPEDI para continuar o cadastro no sistema. 

 

7) Clicando no Link do email você será direcionado para seguinte tela mostrada na Figura 7. 



 
Figura 7. Site do CONPEDI para efetivação do cadastro no sistema. 

 

 

8) Irá surgir à tela mostrada na Figura 7. Você deve preencher todos os dados contidos nesta 
tela. Após o preenchimento de todos os dados clique no botão “Continuar” como mostrado na 
Figura 8. Há a necessidade de selecionar/aceitar a opção de “ Declarando, para o devidos fins 
que, as informações referentes ao meu cadastro são autênticas”, que está dentro da faixa 
vermelha conforme Figura 8. 
 

 
Figura 8. Site do CONPEDI finalização do preenchimento do cadastro do autor. 

 
 
9) Será mostrada a mensagem da tela, conforme Figura 9, de que o cadastro foi concluído e que a 
senha de acesso ao sistema foi enviado ao seu email para acesso.  

AAtteennççããoo:: SSoommeennttee  ccoonnsseegguuee--ssee  aacceessssaarr  oo  ssiisstteemmaa  ddoo  CCOONNPPEEDDII  ccoomm  eessttaa  sseennhhaa  qquuee  ffooii  

eennvviiaaddaa  aaoo  sseeuu  eemmaaiill..   
 

 
 



 
Figura 9. Site do CONPEDI mensagem de conclusão do cadastro e envio da senha para acesso. 

 

10) Conforme mensagem mostrada na Figura 9, clique na opção “Área do Associado”, e você será 
direcionado para a tela mostrada na Figura 10. 
 

 
Figura 10. Site do CONPEDI para acesso ao sistema. 

 
 

11) Conforme mensagem mostrada na Figura 10, entre com o seu email cadastrado e a senha 
que foi direcionada ao seu email e, depois clique em “Entrar”. 

 

 

13)  Você será direcionado para a seguinte tela mostrado na Figura 11. Agora você já tem acesso 
ao sistema do CONPEDI e já pode submeter o seu trabalho a Jornada Científica do ITPAC. 

 
 



  

Figura 11. Site do CONPEDI para submissão de trabalhos nos eventos cadastrados. 

 

 

12) Role a tela do lado direito da tela para ter acesso ao link de acesso à submissão de 
trabalhos a XVI Jornada Científica do ITPAC, como mostrado na Figura 12. Clique no botão 
“Mais Informações”. 
 

 
Figura 12. Site do CONPEDI link para acesso a submissão de trabalhos da Jornada Científica do ITPAC. 

 
 
 

13)  Após clicar em Mais informações aparecerá a tela da Figura 13 para você realizar a 
submissão do trabalho na XVI Jornada Científica do ITPAC. 

 



 
Figura 13. Site do CONPEDI para submissão de trabalhos da Jornada Científica do ITPAC. 

 
 

14) Conforme mensagem da Figura 13 para submeter um trabalho, RESUMO EXPANDIDO, na 
Jornada Científica clique no botão “Enviar Artigo”.  

  

AAtteennççããoo:: CCaassoo  tteennhhaa  ddúúvviiddaa  ddee  ccoommoo  ddeevvee  sseerr  ddeesseennvvoollvviiddoo  oo  ““RReessuummoo  EExxppaannddiiddoo””    

aacceessssee  oo  lliinnkk  ee  lleeiiaa  oo  eeddiittaall  ddaa  JJoorrnnaaddaa  CCiieennttííffiiccaa..     
Link: http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf 
 
 

15) Após clicar no botão “Enviar Artigo” mostrado na Figura 13, você será direcionado para a tela 
mostrado na Figura 14, para que possa preencher os dados para a submissão do “Resumo 
Expandido”. 

 

 

Figura 14. Preenchimento de dados para submeter  trabalho na Jornada Científica do ITPAC. 

 
 

16) Conforme mostrado na Figura 14, você deve começar a preencher os dados do seu “Resumo 
Expandido” para realizar a submissão.  

 
 
 
 

http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf


 

Figura 15. Preenchimento de dados para submeter trabalho na Jornada Científica do ITPAC. 

 

17) De acordo com a Figura 15, você deve começar a preencher os dados selecionando o “Grupo 
de Trabalho”, (número 1 da Figura 15). Caso tenha dúvida de qual “Grupo de Trabalho” 
selecionar onde seu “Resumo Expandido” se adéqua, verifique no edital de submissão da 
Jornada Científica no seguinte link: Link: http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-

do-ITPAC_vFinal.pdf 

AAtteennççããoo:: VVeerriiffiiqquuee  ccoomm  ddeettaallhheess  qquuaall  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaallhhoo  sseeuu  ttrraabbaallhhoo  eessttáá  rreellaacciioonnaaddoo  

ppooiiss,,  ttrraabbaallhhooss  ssuubbmmeettiiddooss  ffoorraa  ddoo  GGrruuppoo  ddee  TTrraabbaallhhoo  oo  eexxcclluuii  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  sseelleeççããoo..    

DDúúvviiddaass  ccoomm  rreellaaççããoo  aa  iissttoo  ppooddeemm  sseerr  ttiirraaddaass  nnoo  FFoonnee::  33441111--88552266.. 
 

18) Continuando o preenchimento dos dados, conforme Figura 15, após a seleção do “Grupo de 
Trabalho”, insira o título do seu trabalho, (número 2 da Figura 15).  Após a inserção do título, 
insira o resumo do trabalho, (número 3 da Figura 15). Role a tela para ter acesso aos outros 
dados, como mostrado na Figura 16. 

 

19) Após a inserção do “Resumo”, insira agora as Palavras-Chave (número 4, da Figura 16). 
 

 
Figura 16. Preenchimento de dados para submeter trabalho na Jornada Científica do ITPAC. 
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http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf
http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf


20) Conforme Figura 16, aparecerá para você inserir o “Título do seu Trabalho” em “Idioma 
Estrangeiro”, no caso em Língua Inglesa, número 5, da Figura 16. 

  

AAtteennççããoo:: NNeessttee  ttóóppiiccoo,,  nnããoo  éé  oobbrriiggaattóórriioo  ccoollooccaarr  eemm  LLíínngguuaa  IInngglleessaa,,  ccaassoo  vvooccêê  nnããoo  tteennhhaa  

eesstteess  ddaaddooss  eemm  iinnggllêêss,,  ppooddee  sseerr  ccoollooccaaddoo  eemm  PPoorrttuugguuêêss,,  oouu  sseejjaa,,  rreeppeettiirr  ooss  ddaaddooss  ddooss  

iitteennss  11,,  22,,  33  ee  44  ddaass  FFiigguurraass  1155  ee  1166..  RReessssaallttaa--ssee  qquuee,,  nnããoo  ppooddee  sseerr  ddeeiixxaaddoo  eemm  bbrraannccoo  

eesstteess  ddaaddooss,,  ppooiiss  oo  ssiisstteemmaa  ooss  ccoonnssiiddeerraa  nneecceessssáárriiooss  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  aa  ssuubbmmiissssããoo..  IIssttoo  éé  

mmoossttrraaddoo  nnaa  FFiigguurraa  1177..  
 

 
Figura 17. Preenchimento de dados finais de dados para submeter trabalho na Jornada Científica do ITPAC. 

 
 

21) Após clicar no botão “Continuar” mostrado na Figura 17; você será direcionado para uma outra 
tela que te solicitará que insira os autores do trabalho a ser submetido, isto é mostrado na Figura 
18. Lembrando que somente é aceito no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) autores em cada 
trabalho submetido. 



 
Figura 18. Preenchimento de dados finais de dados para submeter trabalho na Jornada Científica do ITPAC. 

 

 
22) Conforme Figura 18, você deve adicionar os autores do seu trabalho. Ressalta-se que: todos 
os autores que farão parte do seu “Resumo Expandido” deve ter cadastro no sistema CONPEDI. 
Ou seja, todos eles precisam realizar os Passos 1 ao 10 deste tutorial para realizar o cadastro 
no sistema CONPEDI. 

 

 
Figura 19. Preenchimento de dados finais de dados para submeter trabalho na Jornada Científica do ITPAC. 

 
23) Conforme Figura 19, para inserir um autor você pode colocar o email que ele fez o cadastro no 
sistema CONPEDI ou o CPF dele. No exemplo da Figura 19, foi inserido o email e depois clica-se 
no botão “Procurar”. 

 
24) Ainda conforme Figura 19, após ser localizado o autor (pelo email ou CPF), aparecerá o nome 
do mesmo e o seu CPF. Posteriormente, como é mostrado na Figura 19, clique sobre o nome do 
autor que aparecer em azul, que o mesmo será adicionado como um autor do seu trabalho. Esta 
situação é mostrado na Figura 20. 

 



 
Figura 20.  Tela de Autor adicionado ao trabalho a ser submetido. 

 

 

25) As Figuras 20 e 21 mostram a inserção de autores no seu trabalho. Estes passos devem ser 
feitos até a inserção de todos os autores, relembrando que no máximo são aceitos 5 (cinco) 
autores. 

 

 
Figura 21. Tela de Autores adicionados ao trabalho a ser submetido. 

 

 
26) Após a inserção de todos os autores, conforme mostrado na Figura 21, clique no botão 
“Continuar”, que você será direcionado para uma nova tela, mostrado na Figura 22. 



 
Figura 22. Tela de inserção do arquivo do Resumo Expandido a ser submetido. 

 

27) Conforme Figura 22, você deve inserir o arquivo com seu “Resumo Expandido” em PDF, 
lembrando que dentro do arquivo do resumo não deve conter as informações de Autor, Título, 
Resumo em português, Resumo em língua estrangeira e Palavras-chave, já apresentados 
anteriormente. No resumo deve conter somente: a introdução, incluindo objetivos, metodologias, 
desenvolvimento da pesquisa, conclusões e referenciais.  O modelo de “Resumo Expandido” para 
a Jornada Científica está disponível no seguinte link: http://www.itpac.br/arquivos/Template-
Resumo-Expandido.docx. 
 

AAtteennççããoo::  Ressalta-se que, outras dúvidas sobre a construção do “Resumo Expandido” 
devem ser verificadas no Edital de Submissão da Jornada Científica no seguinte link: 
http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf 

 
 

28) Ainda considerando a Figura 22, selecione o arquivo PDF que contém o resumo expandido 
para ser submetido na XVI Jornada Científica do ITPAC, clicando no botão “Procurar”. Veja 
Figura 23 que mostra a seleção do arquivo do Resumo Expandido e depois clique no botão 
“Abrir”. 
 

 
Figura 23. Tela de seleção do arquivo do Resumo Expandido a ser submetido em PDF. 

 
 

29) Após a seleção do arquivo como mostrado na Figura 23, será mostrado a Figura 24, com a 
seleção do arquivo. Agora é necessário que clique no botão “Enviar” para anexar o arquivo PDF 
do seu “Resumo Expandido” ao sistema do CONPEDI. 

http://www.itpac.br/arquivos/Template-Resumo-Expandido.docx
http://www.itpac.br/arquivos/Template-Resumo-Expandido.docx
http://www.itpac.br/arquivos/Edital-XVI-Jornada-Cientifica-do-ITPAC_vFinal.pdf


 
Figura 24. Tela de seleção do arquivo do Resumo Expandido a ser submetido em PDF. 

 

30) Após fazer o envio do “Resumo expandido” em PDF para o sistema do CONPEDI, retornará a 
tela da Figura 25, para que você confirme se todos os autores estão corretos e estão na ordem 
desejada. Após confirmar o envio, não será mais possível fazer alterações nos autores, inclusive 
na ordem deles.  Role a tela para ver todos os dados inseridos no sistema do CONPEDI, isto é 
mostrado na Figura 26. 
 

 
Figura 25. Tela de conferência dos dados inseridos na submissão do trabalho no sistema do CONPEDI 

 

 

 

31) Conforme Figura 26, todos os dados devem ser revisados e se todos os dados estiverem 
corretos, click no botão “Confirmar o Envio”. Ou se os dados inseridos estiverem errados “Clique 
no botão “Voltar e Alterar”, que retornar a tela da Figura 14 e no “Passo 16” deste tutorial. 
Ressalta-se que: os “Passos 16 a 31” devem ser refeitos, até chegar à tela da Figura 16.  

 



 
 

Figura 26. Tela de conferência dos dados inseridos na submissão do trabalho no sistema do CONPEDI 

 

 

32) Após confirmar o envio da submissão ao sistema do CONPEDI, clicando no botão “Confirmar 
o Envio”, como mostrado na Figura 26, retornará uma tela de mensagem informando a sua 
submissão, Figura 27. 

 
Figura 27. Tela de confirmação do trabalho submetido ao CONPEDI da Jornada Científica do ITPAC. 

 

 

33) Prezado autor, você acabou de realizar a submissão do seu trabalho (Resumo Expandido), 
caso queira submeter um outro trabalho clique no botão “Enviar Artigo”, conforme mostrado na 
Figura 27.  
 
34) Qualquer dúvida que não esteja contemplado neste tutorial ou no Edital de Submissão da 
Jornada Científica pode ser tirada pelo telefone: (63) 3411-8526.  
 

AA  CCoommiissssããoo  OOrrggaanniizzaaddoorraa  ddaa  JJoorrnnaaddaa  CCiieennttííffiiccaa  llhhee  ddeesseejjaa  bbooaa  ssoorrttee..    EEnnccoonnttrraammoo--nnooss  nnoo  

eevveennttoo  nnooss  ddiiaass  1100  ee  1111//1111//22001166!!  


