7º ENCONTRO DE JOVENS PESQUISADORES EM JORNALISMO - JPJor

TUTORIAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1) Se você ainda não se cadastrou no sistema, isso terá de ser feito antes da tentativa
de submissão. Siga para o item 12 deste tutorial para encontrar o passo a passo. Caso
já tenha feito seu cadastramento, faça login no sistema com nome de usuário e senha
definidos.
--2) Para submeter seu trabalho ao 7º JPJor, acesse sbpjor.org.br/congresso
3) Selecione a conferência JPJor

http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/jpjor/JPJor2017

4) Na página da Conferência, selecione o link “SUBMETER TRABALHO”

5) Na próxima tela você encontrará a chamada de trabalhos e o template para a
formatação do seu artigo. No destaque está o link para dar continuidade e inserir os
dados e arquivos da sua submissão. A partir de agora, o modelo segue de forma
bastante semelhante ao dos sistemas das revistas científicas.

6) Se você ainda não estiver logado no sistema, a tela abaixo será apresentada para
você. Se já tiver cadastro no sistema, indique seu login e senha para continuar. Se
ainda não for cadastrado, siga para o item 12 deste tutorial.

7) Após estar logado, o processo de submissão será iniciado. Leia atentamente as
instruções, marque as caixas de seleção indicando que você tem toda a
documentação necessária para continuar e clique em “Salvar e Continuar”.

8) No passo 2 você deverá anexar o seu trabalho, aquele arquivo que deseja que vá
para avaliação dos pareceristas. Clique em “Escolher Arquivo”, selecione o arquivo
no seu computador e depois clique em “Transferir”. Depois do arquivo estar salvo
no sistema, clique em “Salvar e Continuar”.

9) No passo 3 você vai inserir os dados de autoria do trabalho. Preencha as
informações solicitadas sobre o primeiro autor. Para inserir as informações de um
segundo autor, selecione o botão marcado abaixo (“Incluir Autor”). ATENÇÃO: o seu
orientador deve ser inserido como um autor (coloque-o em último lugar, indicando
na Biografia o vínculo como orientador do trabalho”.

10) No passo 4 é onde você vai fazer o upload dos demais documentos. Caso você
tenha algum arquivo anexo, faça a transferência nesse momento. A AUTORIZAÇÃO
PARA SUBMISSÃO, ASSINADA PELO SEU ORIENTADOR, TAMBÉM DEVE SER
TRANSFERIDA PARA O SISTEMA NESSE MOMENTO. Clique em “Escolher Arquivo”,
selecione o arquivo no seu computador e depois clique em “Transferir”. Faça isso
com cada um dos arquivos. Depois do arquivo estar salvo no sistema, clique em
“Salvar e Continuar”.

11) No passo 5 você confere o resumo de documentos. Se estiver tudo certo, clique
em “Concluir Submissão”. Pronto. Aguarde e você receberá um email automático do
sistema, confirmando a submissão.

------------------>> CASO NÃO SEJA CADASTRADO NO SISTEMA, SIGA OS PRÓXIMOS PASSOS:
12)
Acesse
o
formulário
de
cadastramento
através
do
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/jpjor/JPJor2017/user/account
13) Preencha seus dados conforme solicitado:

14) Na parte final do formulário você vai encontrar as opções abaixo:

link:

15) Marque a opção “AUTOR”. Ela vai garantir que você tenha acesso ao sistema de
submissão sem a necessidade de alterações no seu cadastro. Se você já tiver o título
de MESTRE, selecione a opção “AVALIADOR” se quiser se disponibilizar a avaliar
trabalhos submetidos ao evento. Não esqueça de indicar, no local marcado, suas
áreas de interesse e as metodologias de pesquisa que conhece e costuma utilizar.
Essas informações servirão como subsídios para que a diretoria científica faça a
distribuição das submissões entre os avaliadores.
16) Clique em “CRIAR” e pronto. Você receberá um email informando que seu
cadastro foi realizado com sucesso.

