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EasyChair 

Instruções para autores  

    

A plataforma easychair dá aos autores um control completo da submissão. Pode carregar o 

resumo e o artigo e verificar o estado da submissão. 

O processo de submissão é constituído por:   

1) Submissão do resumo 

2) Submissão do artigo 

3) Submissão final do artigo. 

Em cada uma das três fases a comissão cientifica irá rever o artigo e notificá-lo (a) do resultado.  

Só é possível submeter artigos após aceitação do resumo.  

 

Este guia destina-se a apoiar os autores durante o processo de submissão. O guia tem quatro 

partes:  

  

1. Configurar uma conta  

2. Submissão de Resumos  

3. Submissão de Artigos  

4. Submissão de Artigos final  
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1. Configurar uma conta como um autor  

  

Primeiro, precisa configurar uma conta (username e password) como autor. Ir para 

https://www.easychair.org/account/signup.cgi?conf=iiccda2014. Este link irá abrir uma página 

de login para o IICCDA 2014 (Figura 1). Selecione "sign up for na account" para registrar uma 

conta.  

 
Figura 1. A página de login de "EasyChair" para o II CCDA 2014. 

  

Em seguida, será automaticamente dirigido para uma nova página (como mostrado na Figura 2). 

Preencha a caixa de texto com as palavras distorcidas que aparecem diretamente acima dela, e 

clique em "Continuar". 

 
Depois, siga as instruções na tela e preencha o formulário (como mostra a Figura 3), e clique em 

"Continuar". 

  

  Click here to  

sign up .   

  
  

  

Figura 2. Digite as informações para se inscrever.   

  

https://www.easychair.org/account/signup.cgi?conf=iiccda2014
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Figura 3. Preencha o formulário. 

Após o registo, receberá um e-mail semelhante ao da Figura 4. Use o link fornecido no e-mail 

para continuar o processo de registro de conta.

 

Preencha todas as informações necessárias (como mostra a Figura 5), e clique no botão "Criar 

minha conta" para finalizar o processo de registro de conta. 

  
  

  

  

  

Figura 4. Email de Login.   
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Depois da conta estar registada, você pode fazer login no II CCDA 2014 simplesmente clicando 

no "clique neste link" (como mostra a Figura 6).  

 
Figura 6. Link para página de login.  

  

Nota: Se o seu nome de usuário aparece como já existe, é possível que você se tenha inscrito 

na EasyChair, na I CCDA 2013. Neste caso, basta pedir ao sistema para lembrá-lo da sua senha 

com base em no nome de usuário.  

  

Após o login no site "EasyChair" para o II CCDA 2014, pode clicar em "New Submission" 

localizado no canto superior esquerdo da barra de menu para enviar um novo resumo (como 

mostra na Figura 7).  

 
  

  

  

Figura 5. Criar uma conta. 

  

  

  
  

Figura 7. A página principal para os autores. 

Click here .   
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Antes de submeter o seu resumo, deve selecionar a faixa relevante para a sua submissão (como 

mostra na Figura 8). Tenha cuidado com este passo, uma vez que selecionar o tema e clique 

em "Continuar", não pode mudar o tema (caso queira alterar tem de solicitar ao Presidente do 

Congresso).  

 
  

  

Siga as instruções dadas e preencha todas as informações necessárias (como mostra a Figura 

9). Depois de ter tudo preenchido (incluindo o resumo), você deve fazer o upload do resumo 

na mesma página. Certifique-se de que NÃO clica na caixa que diz "Só Resumo". O resumo 

deve estar em formato Microsoft Word (extensão de arquivo ". Doc" ou ". Docx"). Uma vez 

que o resumo esteja carregado, clique no botão "Enviar" para terminar a sua submissão de 

resumos.    

  

  

Figura 8. Seleção do tema.  

Select a track  

and  c lick on  

“Continue . ”   
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…   c ontinue d   on  the n ext page   
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 Quando o envio do resumo está concluído, você pode verificar as informações apresentadas e 

fazer mudanças (como mostra a Figura 10). 

 

 
Figura 10. Página de alterar a submissão.   

    

  

  
  

Figura 9. Submissão de resumo.   

DO NOT click on  

“Abstract Only . ”   

  

After completing  a  submission, a  

new menu bar (Paper #) is  

created. Click on “Paper #” for  
changing submission.   
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 Atualizar informações sobre a submissão: Selecione "Atualizar informações" a partir 

do menu do lado direito da submissão e atualize a informação correta se for o caso, em seguida, 

pressione o botão "Alterar Informações" para salvar as alterações.  

 Atualizar informações do autor para a sua submissão: Selecione "Atualizações de 

autores" no menu do lado direito da submissão e corrija qualquer informação sobre o autor (s) 

e clique em "Salvar". No caso de ter vários autores, pode adicionar ("Adicionar novo autor") 

ou remover autores (Clique no "X") e, depois, atualizar o pedido dos autores, selecionando o 

botão "Reordenar autores".  

 Apresentar outra versão do seu resumo: se quer mudar o resumo submetido, 

selecione "Enviar uma nova versão" no menu do lado direito da submissão. Em seguida, 

selecione o novo arquivo do seu computador e envie o novo resumo, selecionando o botão 

"Enviar uma nova versão".  

 No final do processo de submissão (de uma nova submissão ou de uma atualização de 

um artigo), receberá uma confirmação por e-mail a partir de 2014iiccda@easychair.org. 

 

Uma vez que o processo de revisão estiver concluído, receberá uma notificação de aceitação/ 

rejeição com críticas, por e-mail. Além disso, pode verificar os comentários clicando em 

"Paper#", localizado no canto superior esquerdo da barra de menu (como mostra a Figura 10).

 
3. Submissão de Artigos completos 

* Um autor cujo resumo foi aceite pode apresentar um documento completo.  

  

  

  

  

Figura 10. Visualização do estado do artigo.       

  

mailto:2014iiccda@easychair.org
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Pode enviar um artigo completo apenas atualizando a apresentação que enviou como um 

resumo (como mostra a Figura 11). Pode mudar o título, resumo e palavras-chave, selecionando 

"Atualizar informações". Também pode atualizar autores usando “Atualização de autores". 

Mais importante, tem que apresentar um trabalho completo, selecionando "Enviar uma nova 

versão" no menu do lado direito do ecrã. 

 
  

 Atualizar informações sobre a submissão: Selecione "Atualizar informações" a partir 

do menu do lado direito da submissão e atualize a informação correta se for o caso, em seguida, 

pressione o botão "Alterar Informações" para salvar as alterações.  

 Atualizar informações do autor para a sua submissão: Selecione "Atualizações de 

autores" no menu do lado direito da submissão e corrija qualquer informação sobre o autor (s) 

e clique em "Salvar". No caso de ter vários autores, pode adicionar ("Adicionar novo autor") 

ou remover autores (Clique no "X") e, depois, atualizar o pedido dos autores, selecionando o 

botão "Reordenar autores".  

 Apresentar outra versão do seu resumo: se quer mudar o resumo submetido, 

selecione "Enviar uma nova versão" no menu do lado direito da submissão. Em seguida, 

selecione o novo arquivo do seu computador e envie o novo resumo, selecionando o botão 

"Enviar uma nova versão".  

 No final do processo de submissão (de uma nova submissão ou de uma atualização de 

um artigo), receberá uma confirmação por e-mail a partir de 2014iiccda@easychair.org. 

2013).  

Além disso, pode verificar os comentários clicando em "Paper #", localizado no canto esquerdo 

do ecrã (como mostra a Figura 12). 

  

Figura 11. Submissão do artigo completo.    

Submit a full  paper by selecting  

“Update information , ” “Update  
authors , ” and “Submit a new  

version” from the right - hand menu.   

mailto:2014iiccda@easychair.org


 

10 

 

 
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Figura 1 2 . Visualização do estado do paper.   

Reviews on   an  

abstract .   

Reviews  on   a  

full paper.   


