TUTORIAL PARA ACESSAR O SISTEMA
1) Acessar o sistema pelo endereço eletrônico conferencias.uefs.br. Em seguida, rolar a página até
chegar em Relatórios dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da UEFS, clicar em
ACESSAR CONFERÊNCIA

2) Ao clicar em ACESSAR CONFERÊNCIA será remetido para a página abaixo, na qual irá clicar em:
Chamada para submissão

3) Na página seguinte constam as orientações sobre as submissões e onde será iniciado o processo
de submissão ao clicar em: CLIQUE AQUI PARA INICAR O PROCESSO DE SUBMISSÃO.

4) Preencha os campos de login e senha para entrar no sistema. Caso não esteja cadastrado no
sistema, favor realizar seu cadastro, clique em “Não está cadastrado?Cadastre-se no sistema” .
Caso não se lembre dos dados de acesso, clique em “Esqueceu a senha?”. Se ainda assim não
conseguir os dados, ente em contato com Flavius Lira na PPPG, no período vespertino, por e-mail
(flira@uefs.br) ou pelos telefones 3161-8259 ou 3161-8257.

5) Ao acessar o sistema, aparecerá a tela com o Passo 1: INICIAR SUBMISSÃO. Deve-se escolher a
modalidade da conferência em “MODALIDADES DA CONFERÊNCIA”; depois certificar que cumpriu
todas as diretrizes e clicar em todos os itens, por final “salvar e continuar”

6) PASSO 2: TRANSFERÊCIA DO MANUSCRITO – nessa etapa deve ser submetido o “Relatório
Técnico Final”. Clicar em escolher arquivo, depois de selecionado, clicar em transferir. Lembrando
que o arquivo deve ser no formato de PDF.

7) O arquivo aparecerá em “DOCUMENTO DA SUBMISSÃO”, conforme imagem abaixo. Depois deve
clicar em “salvar e continuar”

8) PASSO 3: Após SALVAR E CONTINUAR, aparecerá o passo 3: METADADOS DA SUBMISSÃO, local
onde será confirmado os dados do autor, colocação do TÍTULO: será o título do relatório; E
RESUMO: resumo da introdução do relatório. Depois clicar em “salvar e continuar”

9) Após SALVAR E CONTINUAR, aparecerá o passo 4: TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS
SUPLEMENTARES. Local onde será submetido o plano de trabalho. Clicar em escolher arquivo,
depois de selecionado, clicar em transferir. Lembrando que o arquivo deve ser no formato de PDF.
Não submeter mais de um documento. Deve ser repedido o passo para cada documento.

9) Após clicar em transferir, aparecerá o passo 4a: INCLUIR DOCUMENTO SUPLEMENTARER. Local
onde será escrito o título do plano de trabalho, e na parte onde tem escrito “DOCUMENTO
SUPLEMENTAR ”selecionado o item: Apresentar documento aos avaliadores (sem metadados),
pois não irá comprometer a Avaliação pelos Pares cega. Depois clicar em “salvar e continuar”

10) Aparecerá o PASSO 4: TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES novamente. Dessa
vez deve ser submetido o plano de trabalho. Deve ser repedida novamente essa ação para
submissão de outro plano de trabalho. Aqui também deve ser submetido o RESUMO SEMIC.
Procedimento: Clicar em escolher arquivo, depois de selecionado, clicar em transferir. Lembrando
que o arquivo deve ser no formato de PDF. Aparecerá novamente o passo 4a: INCLUIR
DOCUMENTO SUPLEMENTARER. Local onde será escrito o título resumo, e na parte onde tem
escrito “DOCUMENTO SUPLEMENTAR” selecionado o item: Apresentar documento aos avaliadores
(sem metadados), pois não irá comprometer a Avaliação pelos Pares cega.. Depois clicar em
“salvar e continuar”. Aparecerá uma tela com os 2 documentos suplementares. Deve clicar em
“salvar e continuar”, novamente.

11) Aparecerá o PASSO 5: “CONFIRMING THE SUBMISSION”, Aparecerão todos dos
documentos submetidos. Fazer a conferência de estão: RELATÓRIO TÉCNICO FINAL, PLANO DE
TRABALHO E RESUM O SEMIC. Feita a conferência, clicar em “concluir submissão”. Aparecer à
página SUBMISSÕES ATIVAS.

