
TUTORIAL 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

25º CIAED – CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA



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



- É necessário aceitar o Termo de Compromisso de Apresentação
para dar continuidade a sua submissão.



- Obrigatório o preenchimento
de todos os campos (dados
dos autores, classificações,
resumo e palavras-chave).
Clique em “Adicionar Autor”
para incluir mais autores
(máximo de 10 autores).

• O campo “Agradecimento” é
opcional (veja os itens 3.2 e
4.2 da Chamada de
Trabalhos).

• Clique em “Confirmar” para
continuar o processo.

• Atenção: não informar os
nomes dos autores ou
instituição a partir desta
página.



- Nesta tela você deve inserir seu texto, a partir da introdução. Não é
necessário inserir novamente os dados dos autores (que já foram
informados na etapa anterior). Veja mais detalhes da formatação no item
4.2 da Chamada de Trabalhos.

NOVOS VÍDEOS TUTORIAIS!
Vídeos curtos com informações para facilitar sua submissão: 

Formatação Geral: https://youtu.be/XjnKVIl8fZI
Formatando seu texto – Citações: https://youtu.be/00PFg_FiCWY
Inserindo Tabelas e Imagens: https://youtu.be/6J5iVRn4_PU
Upload de Imagens: https://youtu.be/fRfGSdXxGlw

http://www.abed.org.br/congresso2019/CHAMADA_TRABALHOS_25_CIAED.pdf
https://youtu.be/XjnKVIl8fZI
https://youtu.be/00PFg_FiCWY
https://youtu.be/6J5iVRn4_PU
https://youtu.be/fRfGSdXxGlw


- Após a inserção e edição de seu texto e imagens, 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
(o limite 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: papers@abed.org.br

www.abed.org.br/congresso2019

Clique aqui para 
reiniciar

este tutorial

http://www.abed.org.br/congresso2019/CHAMADA_TRABALHOS_25_CIAED.pdf

