
   

1º PASSO: Clicar em “PESSOAS” e em seguida (Orientadores) para cadastrar orientadores e 

em (Expositores) para cadastrar expositores. 

 



   

2º PASSO: Após ter clicado em “Orientadores” ou “Expositores”, clique em “Lista de 

orientadores1” ou “Lista de expositores2” para verificar se já possui cadastro.  No caso de: 

a) já ter cadastrado de orientador ou expositor; ou b) de ter certeza que não possui o 

cadastro – desconsidere o 2º, 3º e o 4º PASSO.

 

                                                           
1 Clicar em “Lista de orientadores” se quiser verificar orientadores. 
2
 Clicar em “Lista de expositores” se quiser verificar expositores. 



  PARA LISTA DE ORIENTADORES  

3º PASSO: Na barra de pesquisa indicada, digite o nome do orientador que deseja fazer a 

verificação do cadastro. Não encontrando o cadastro do orientador, clicar em “cadastrar”. 

 



  PARA LISTA DE EXPOSITORES  

4º PASSO: Na barra de pesquisa indicada, digite o nome do expositor que deseja fazer a 

verificação do cadastro. Não encontrando o cadastro do expositor, clicar em “cadastrar”. 

 



  PARA O CADASTRO DE ORIENTADORES  

5º PASSO: Preencher devidamente os respectivos campos e se atentar aos campos 

obrigatórios*. Após o preenchimento dos dados pessoais, clicar em “Pronto, registrar!” 

para finalizar o cadastro. 

 



  PARA O CADASTRO DE EXPOSITORES  

6º PASSO: Preencher devidamente os respectivos campos e se atentar aos campos 

obrigatórios*. Após o preenchimento dos dados pessoais, clicar em “Pronto, registrar” para 

finalizar o cadastro. Observe que agora é obrigatório o preenchimento do campo RG, se o 

ALUNO não possuir coloque 9.999.999. Assim como o e-mail, se não tiver informe o e-mail 

do orientador.



   

7º PASSO: Depois que o(s) Orientador(es) e os Expositores estiverem cadastrados é a vez 

de fazer a inscrição do(s) Trabalho(s). Clicar em “INSCRIÇÃO DE TRABALHOS”, posterior 

em “inscrição”. Preencher os campos de acordo com as especificações do trabalho a ser 

inscrito. Após preencher adequadamente, clicar em “Próxima etapa”.

 



   

8º PASSO: Na barra (Lista de orientadores cadastrados), clicar em “Selecione um 

orientador”. 

 

 



   

9º PASSO: Role a lista de orientadores para baixo até encontrar o nome do orientador 

desejado e em seguida clique no nome do orientador. 

 

 



   

10º PASSO: Clicar em “Incluir na lista”. Repita o passo 8 e 9 para incluir mais um orientador 

se houver. 

 

 



   

11º PASSO: Após ter incluído o(s) orientador(es), clicar em “Próxima etapa”.

 



   

12º PASSO: Para incluir os expositores utiliza o mesmo procedimento da inclusão dos 

orientadores: 8º, 9º e 10º PASSO.

 

 



   

13º PASSO: Após ter incluído os expositores, clicar em “Próxima etapa”.

 

 

 



   

14º PASSO: Clicar em “Adicionar arquivo”.

 

 

 



   

15º PASSO: Localizar o arquivo que contém o resumo estendido do trabalho e selecioná-lo, 

em seguida clicar em “Abrir”.  

Observação: o arquivo tem que atender aos formatos: .doc. docx. odt. pdf. 

 

 



   

16º PASSO: Após a conclusão do carregamento do arquivo, clicar em “Pronto, registrar!”.  

 


