
Diretrizes para Submissão – Orientações aos autores 
 

Para enviar o resumo é necessário acessar a página do Portal de Eventos 
do IFSP - Suzano (http://szn.ifsp.edu.br/eventos). Selecionar a II Mostra 
Científica e Cultural do IFSP - Suzano. Em seguida o autor deverá realizar a 
inscrição. Após a inscrição, os autores deverão selecionar a opção “Chamada 
para submissões” e seguir quatro passos de submissão por meio da interface do 
sistema para submissão e transferência de manuscritos. 
 
ATENÇÃO: Somente o autor-apresentador poderá submeter trabalhos no 
sistema do evento;  
 
1) Submissão: Certifique-se que a submissão está em conformidade com as 
condições seguintes, marcando as caixas de seleção, para prosseguir ao Passo 
2 do processo.  

 O trabalho poderá ter no máximo quatro autores, sendo que um deles 
deverá ser o professor orientador; 

 O arquivo de submissão está no formato portable document format (pdf) 
compatível com o Adobe Acrobat Reader™; 

 O texto deverá seguir as normas do modelo de resumo do evento; 

 Os autores não poderão alterar o formato do modelo de resumo. Os 
resumos que não estiverem em conformidade com o modelo do evento 
serão excluídos e não serão enviados para avaliação;  

 O resumo deverá ser digitado em papel A4; 

 Os trabalhos aprovados serão apresentados na forma de pôster; 

 A apresentação do trabalho deverá ser feita, obrigatoriamente, por um dos 
autores; 

 Será obrigatório a inscrição do autor-apresentador. Caso não seja 
realizada a inscrição o trabalho não será avaliado; 

 A taxa de inscrição no evento será a doação voluntária de 1 kg de alimento 
não perecível (as doações serão encaminhadas para instituições de 
caridade no município de Suzano-SP);  

 O alimento não perecível deverá ser entregue no setor de 
credenciamento, no momento que o autor/participante for retirar o crachá 
e material do evento; 

 É obrigatório para submissão o preenchimento da área de conhecimento 
do trabalho de acordo com a tabela do CNPq. 

 Os autores deverão concordar com os termos da Declaração de Direito 

Autoral, que se aplicará a esta submissão caso seja publicada por este 

congresso. 

 
2) Transferência do Manuscrito: Para transferir o manuscrito para o sistema, 
executar os seguintes passos: 

 Clique em “Escolher Arquivo”, abrindo uma janela de seleção Escolha 
Arquivo (Enviar Arquivo) para localizar o documento no disco rígido do 
seu computador; 

 Localize o documento desejado e selecione-o; 

http://szn.ifsp.edu.br/eventos


 Clique em “Abrir” na janela, que colocará o nome do documento no campo 
respectivo do formulário de envio; 

 Clique em “Transferir”, para enviar o documento do seu computador para 
o servidor de hospedagem do sistema. O sistema dará um novo nome ao 
documento seguindo os padrões pré-definidos; 

 Uma vez transferido, clique em Salvar e Continuar no final da página. 
 

3) Metadados da Submissão:  

 Inserir os dados dos autores: Primeiro nome, Nome do meio, Sobrenome, 
E-mail, Instituição, País, Câmpus (Departamento ou Curso); 

 Clicar em Incluir Autor, para inserir os outros autores; 

 Inserir os dados dos trabalhos: Título e Resumo (após a submissão do 
trabalho não será possível alterar o título e/ou acrescentar ou excluir 
autores. A única modificação que poderá ser realizada, caso o trabalho 
seja aprovado, será as correções sugerida pela comissão científica 
avaliadora); 

 Indexação: Digite o nome da Área e subárea do conhecimento acadêmico 
(conforme tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq). Separe os termos 
com ponto-e-vírgula (termo1; termo2; termo3). Digite as Palavras-chave 
(máximo de seis). Digite o Idioma (Português=pt; English=en; French=fr; 
Spanish=es). Digite o nome das Agências de Fomento ou patrocinadores 
do trabalho. Caso o trabalho tenha recebido bolsa ou auxilio, citar 
conforme o exemplo: Bolsa Institucional do IFSP (PIBIFSP), Bolsa CNPq 
(PIBIC/PIBITI-IFSP), CNPq, Capes, Fapesp. 
 

4) Confirmação da Submissão: Após concluídos e verificados os passos 
anteriores, clique em Concluir Submissão para enviar seu manuscrito para a II 
Mostra Científica e Cultural do IFSP - Suzano. Após a submissão, uma 
mensagem de confirmação será enviada ao e-mail cadastrado. Agradecemos 
seu interesse em contribuir com trabalhos para este evento. 


