
Após a acessar o sistema, essa será a primeira tela exibida.
Clicar em eventos



Clique em “Acessar” no evento que deseja acompanhar



São 3 os menus disponíveis:
Evento: No submenu Inscrições será apresentada a lista de inscrições, no submenu 
Obrigatórios, a lista de obrigatórios e de pendentes de inscrição e no submenu 
Classificação, a classificação conforme o tipo de evento.
Comissões: No submenu Cadastrar comissões é possível cadastrar avaliadores e 
comissões, no submenu Distribuição de trabalhos será feita a distribuição manual dos 
trabalhos as comissões, no submenu Lista Presença Avaliador deve ser dada a 
presença para avaliadores, no submenu Etiquetas estão disponíveis os tipos de 
etiqueta.



Tela de inscrições, exibe as 3 situações dos resumos
Clicando em visualizar, a inscrição será exibida.
Clicando em “Retornar para aguardando aprovação”, a situação do resumo é revertida
para o situação



Tela de Inscrição 
A tela de inscrição tem essa estrutura podendo variar o número de campos, conforme 
evento



Tela de Reversão de Situação



Lista de Obrigatórios
Exibe discente, docente e tipo de bolsa. Pode ser exportada para o excel.



Lista de Pendentes - Corresponde aos obrigatórios que ainda não fizeram inscrição
Exibe discente, docente e tipo de bolsa. Pode ser exportada para o excel.



Tela de classificação – Tipo 1
É subdividida em comissões para ver o resultado é necessário clicar em “Visualizar 
Classificação”



Tela de Classificação – Tipo 2
Exibida ao clicar em “Visualizar Classificação” ou diretamente em eventos sem 
comissão.
O selecionado fica em destaque



Tela de cadastramento de comissões
Primeiro deve-se cadastrar a comissão depois o avaliador



Clicando em cadastrar comissões ou editar, essa tela é exibida



Clicando em cadastrar avaliador, é carregada esta tela



Clicando em visualizar Avaliadores, está é a tela. Aqui a lista de resumos pode ser 
exportada em pdf, ao final da lista teremos a ficha de avaliador, também pode ser 
acompanhadas as notas ou lançadas as notas em eventos que a unidade lança as notas



A distribuição de trabalhos será exclusivamente manual, selecionando o nome da 
comissão no combo, é verificado se orientador ou algum autor é membro da comissão



Lista de Presença de avaliadores, basta clicar no simbolo para aferir ou remover a 
presença



Selecione no combo o tipo de etiqueta que mais adequada a sua necessidade.



Lista de Presença de apresentadores, basta clicar no simbolo para aferir ou remover a 
presença


