Tutorial com passo a passo para submissão de resumo expandido
1) Acesse o link https://eventos.asav.org.br/event/iiseminar/site/content/inicio e clique no
menu Submissão de Trabalho.
2) Preencha com seus dados pessoais e clique em “Continuar”.

3) Na tela seguinte, apenas clique em “Ir para o próximo passo”. Nenhum procedimento deve
ser realizado nesta área.

4) Na tela seguinte é possível optar por submeter um resumo no momento ou deixar para
depois. Se optar por submeter o resumo posteriormente, bastará acessar a Área do
Participante com login e senha cadastrados e finalizar o processo. Se optar por submeter o
resumo no mesmo momento, basta clicar em “Sim, submeter resumo”.

5) Na tela abaixo é possível adicionar o(s) coautor(res) em “Adicionar coautor”. Insira os
coautores, um por vez, preenchendo o campo “Nome” e clicando em “Adicionar. Após
inserir todos os participantes, clique em “Terminar de inserir autores”. Se o trabalho for
individual, apenas clique em “Terminar de inserir autores” para seguir adiante.

6) Por fim, adicione o resumo expandido (lembrando que este deve estar em formato doc. ou
docx. e sem marcas de autoria), escolha o eixo temático e clique em “Finalizar Submissão
de Resumo”.

7) Você receberá duas confirmações por e-mail. A primeira, mesmo nomeada como “Ficha de
inscrição”, se refere apenas ao cadastro das informações na plataforma de submissão. A
segunda se refere à postagem do resumo expandido. Caso você não receba tais
confirmações, entre em contato através do e-mail midiatizacao@gmail.com para verificar
se o procedimento foi realizado corretamente.
Lembrando que este procedimento se refere apenas ao processo de submissão de resumo e não
isenta da realização posterior do procedimento de inscrição no evento. Este deverá ser realizado
após a aprovação do resumo submetido em outra plataforma. Autores que não tiverem seus
resumos aprovados também podem participar do evento como ouvintes. Para tanto, também é
necessário realizar inscrição e pagamento de taxa correspondente.

