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Instruções para submissão de trabalhos ao 

V Simpósio Nacional da ABCiber 
2011 

Utilizando o Sistema Eletrônico de Administração de 
Conferências - SEAC (originalmente PKP/OCS) 

por João Daltro 

 

1) Para submeter um trabalho ao V Simpósio Nacional da ABCiber - 2011 é necessário 
cadastrar-se no sistema SEAC. Para isto, acesse o seguinte endereço:l 

http://150.162.39.1/simposio2011/ 

 

CADASTRAMENTO 

 

2) Na tela de abertura, clique em CADASTRO: 

 
 

3) Aparecerá o formulário de cadastro, pedindo várias informações. Os itens marcados com * 
(asterisco) são obrigatórios. Nomes de login e endereços de email que já tenham sido 
utilizados por outros usuários serão recusados. 

 
 

4) É imprescindível que a caixa da modalidade Autor esteja assinalada. Terminada o 
preenchimento, clique no botão Criar e o cadastramento estará concluído. 

 
 

5) Feito o cadastro, você estará automaticamente logado no sistema com o perfil criado. 

http://150.162.39.1/simposio2011/
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A qualquer momento você pode modificar seu perfil clicando em Editar meu Perfil. 

Saindo do sistema, para logar-se de novo basta preencher os campos Login e Senha, que 
aparecem ao lado direito da página de abertura e clicar em Acesso. 

 
 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

6) Como está anunciado na página na Internet do V Simpósio Nacional da ABCiber- 2011, há 5 
tipos de trabalhos que podem ser inscritos (submetidos), distribuídos por 8 eixos temáticos. 

O sistema SEAC chama os Eixos Temáticos de Modalidades de Conferência, e chama os Tipos 
de Trabalho de Tipos de Sessões. Este roteiro explicará como proceder. 

 

7) Quando você se logar no sistema, ele apresentará a Página do Usuário. Clique em >>Autor 
para poder prosseguir na submissão de um trabalho. Se por acaso não aparecer a opção 
>>Autor é que você não se cadastrou como autor: edite seu perfil. 

 
 

8) Aparece a página Submissões Ativas. Caso você esteja fazendo sua primeira submissão, 
aparece o aviso Sem submissões. Uma vez concluída uma submissão, seu título aparecerá 
neste campo. Para fazer sua primeira submissão, ou para fazer novas submissões 
subsequentes, clique em CLIQUE AQUI PARA INICIAR O PROCESSO DE SUBMISSÃO. 

 
 

A partir daí o sistema apresentará 5 telas seguidas com campos a serem preenchidos ou 
assinalados para a submissão dos trabalhos. Esses campos são descritos a seguir: 



   3 

 

9) Passo 1 – Iniciar Submissão. Os campos assinalados com * (asterisco) são obrigatórios. O 
primeiro campo a ser preenchido é Modalidades de Conferência, que correspondem aos eixos 
temáticos em que se encaixam os trabalhos. Abra o menu expansível e escolha uma opção. 

 
 

10) A próxima opção pedida é Tipo de Sessão, que corresponde aos 5 tipos de trabalhos que 
são aceitos no V Simpósio Nacional da ABCiber – 2011. Assinale apenas um dos botões. 

 
 

11) O próximo campo é Diretrizes para Submissão, onde estão descritas as regras que os 
trabalhos devem seguir para que sejam aceitos no evento. Todas as caixinhas devem estar 
assinaladas, para caracterizar a concordância, caso contrário o processo não segue adiante. 

 
A seguir vem uma declaração dos direitos autorais dos trabalhos submetidos ao Simpósio, para 
conhecimento dos autores. 
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12) O campo Comentários ao Diretor da Conferência é opcional. Para prosseguir com a 
submissão, clique em Salvar e continuar. 

 
 

13) Passo 2 – Transferência do Manuscrito – Para transferir o arquivo contendo o trabalho de 
seu computador para o sistema, no item Documento de Submissão, clique no botão 
Selecionar arquivo. Aparecerá uma caixa com os arquivos do seu computador: selecione um e 
clique em Abrir. Voltando ao sistema SEAC, o endereço do arquivo aparece na janela Transferir 
documento da submissão. Clique no botão Transferir para que a transferência se efetue. 

 
Os dados de seu arquivo aparecem no campo Documento da Submissão. 

 Depois disto, clique no botão Salvar e continuar, para que o arquivo fique definitivamente 
arquivado em sua conta no sistema. 

 

14) Passo 3 – Metadados da Submissão – Indexação – são dados complementares sobre o 
trabalho submetido, que servem para facilitar a localização do arquivo em mecanismos de 
busca, como área de conhecimento, palavras-chave e língua. No campo palavras-chave, repita 
as que você usou no corpo do trabalho. 

É neste passo que se pode incluir mais um autor do trabalho, clicando-se no botão Incluir 
autor. Aparecerão campos semelhantes ao do autor principal, para serem preenchidos. 

 
O único item obrigatório pelo sistema é Título – trata-se do título do trabalho, não do nome do 
arquivo. Os outros itens, embora facultativos, devem ser preenchidos, pelas razões acima. 

 
Para seguir adiante, clique em Salvar e continuar. 

 

15) Passo 4 – Confirmação da Submissão – Nesta tela aparece um Resumo dos Documentos, 
listando todos os trabalhos que o autor já submeteu. Basta clicar em Concluir Submissão para 
que o processo se encerre. Nota: por ser um sistema de origem americana, a data aparece no 
formato MM/DD. 
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16) Para conhecer a opinião do avaliador sobre o trabalho submetido, na página Avaliação do 
texto completo, no item Decisão do diretor, clique no ícone ao lado de Registro de mensagens 
diretor autor. 

 
Caso a mensagem do diretor recomende alterações, o autor deve acessar o texto e efetuá-las, 
esperando depois uma nova comunicação do diretor. 

 

17) Depois de aprovada, a submissão aparecerá em Submissões ativas, Arquivado. Esta página 
pode ser acessada diretamente pelo menu à direita, clicando em Arquivado. 

 


