
TUTORIAL  
SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

23º CIAED – CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 



- Na tela de acesso à Ferramenta de Submissão, clique em “Novo 
Trabalho” 



- É obrigatório o preenchimento 
de todos os campos (dados dos 
autores, classificações, resumo 
e palavras-chave). 
 
- O campo “Agradecimento” é 
opcional (veja os itens 3.2 e 4.2 
da Chamada de Trabalhos). 
 
- No final da página, leia o 
Termo de Compromisso de 
Apresentação e, concordando, 
clique em “Aceito” e 
“Prosseguir” (é obrigatório o 
aceite do termo de 
compromisso para continuar 
sua submissão). 



- Nesta tela você deve digitar seu artigo ou simplesmente “copiar e colar” 
seu texto já criado em outro editor (veja mais detalhes deste processo na 
próxima tela). Seu texto deverá ser formatado conforme as normas do item 
3.3 da Chamada de Trabalhos. 

ATENÇÃO: As informações preenchidas na 
primeira tela não deverão ser repetidas nesta 
área (Título, Nomes de Autores, Resumo, etc). 
Veja o item 4.2 da Chamada de Trabalhos. 



- Se o seu trabalho foi produzido em outro editor de textos, você deverá 
copiá-lo (apenas os textos, sem imagem, gráficos ou tabelas) e colá-lo 
diretamente no editor da submissão, utilizando a opção “colar sem 
formatação”, conforme indicada na imagem abaixo. 



- Confira se visualmente seu texto está de acordo com as normas de 
formatação exigidas na Chamada de Trabalhos e faça ajustes se necessário. 
Caso tenha citações no seu trabalho, selecione apenas o trecho do texto e 
utilize o botão “citação/recuo” a formatação correta do texto. 



- Tabelas, Gráficos e Figuras devem ser inseridos como imagem no 
editor de textos. Para inserir imagens (tabelas, gráficos ou figuras), 
posicione o cursor no local desejado e clique no ícone “imagem” na 
barra de ferramentas do editor. 



- Será aberta a janela “Formatar Imagem”  
- Clique em “Localizar no Servidor”  



- Na janela “CKFinder”, selecione a pasta “Imagens” e clique em 
“Enviar Arquivo” 



- Selecione a imagem em seu diretório e clique em “Abrir” 



- Seu arquivo será visualizado na pasta “Imagens”. Clique 2 vezes 
sobre a imagem para abrir a janela “Formatar Imagem” 



- Na janela “Formatar Imagem” você poderá redimensionar sua 
imagem (neste exemplo utilizamos largura de 150 e a altura 
proporcional). Clique em “OK”. 



- Sua imagem agora está inserida no local indicado em seu artigo. 
Clique em “Visualizar Trabalho“ para conferir o PDF do seu artigo 
(a visualização será aberta em uma nova janela no seu navegador). 



- Agora você pode conferir o PDF do seu trabalho antes de enviá-lo. 
Confira na barra superior da tela o número de páginas de seu 
artigo, lembrando que o limite para o 22º CIAED é de 10 páginas. 



- Caso seu trabalho ultrapasse o número de páginas exigido na 
Chamada de Trabalhos, você receberá um aviso na tela e deverá 
ajustá-lo para no máximo 10 páginas antes do envio. 
 

Fique Atento:  
Caso seu artigo seja enviado com número de 

páginas acima do permitido o sistema eliminará 
automaticamente as páginas excedentes e enviará 

à ABED o arquivo com apenas as 10 primeiras 
páginas do trabalho. 



- Após a visualização para conferência e adequação ao número de 
páginas, clique em “Enviar Trabalho”. 



- Seu trabalho foi enviado com sucesso! 



- Será exibido um resumo de sua submissão com o número do 
recibo de envio. Estas informações também serão enviadas, via 
email, ao primeiro autor da submissão. 

IMPORTANTE: O número do recibo de sua submissão poderá ser utilizado para acessar seu artigo 
no período de avaliação, caso o Comitê Científico solicite modificações em seu trabalho para 

apresentação. 



 

Quaisquer dúvidas ou problemas na submissão de seu trabalho,  
por favor entre em contato com a ABED: 

 
Fone: 11 3275-3561 

Email: imprensa@abed.org.br 
www.abed.org.br/congresso2017 

Clique aqui para 
reiniciar 

este tutorial 


