
 

TUTORIAL DE SUBMISSÃO – JPJOR 2018 

 

Olá. Neste tutorial você vai encontrar o roteiro completo para submissão de seu trabalho no Encontro 

de Jovens Pesquisadores em Jornalismo 2018, da SBPJor. 

Para começar, acesse o Sistema de Conferências da SBPJor (em http://sbpjor.org.br/congresso). Em 

seguida, faça seu login no sistema. A primeira tela será a capa do Sistema, onde constam todas as 

conferências disponíveis. Localize o “ENCONTRO ANUAL DO JPJOR” e clique em “ACESSAR A 

CONFERÊNCIA”. 

 

  

 

Na próxima tela você terá as informações gerais do 8º JPPJor. Para iniciar a submissão, clique em 

“CHAMADA PARA SUBMISSÃO” – ou localize o link “SUBMETER TRABALHO” no menu superior. 

 

  

http://sbpjor.org.br/congresso


 

 

 

Adiante, você vai encontrar uma nova tela, com algumas instruções gerais de submissão. Leia com 

atenção e quando estiver preparado para submeter o seu trabalho clique em “CLIQUE AQUI PARA 

INICIAR O PROCESSO DE SUBMISSÃO”. 

 

  

 

No PASSO 1 você ainda vai encontrar um conjunto de DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO. Leia cada uma 
com atenção e marque TODAS as opções para poder liberar a continuação da sua submissão. Se você 
tiver qualquer dúvida nessa etapa do processo, entre em contato com a coordenação científica do 
JPJor pelo email sbpjor.jovenspesquisadores@gmail.com  
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No PASSO 2 você vai encontrar a tela para transferência do manuscrito. ATENÇÃO: nessa etapa você 

deve enviar para o sistema o seu artigo SEM AUTORIA, conforme modelo disponibilizado pela 

SBPJor. Selecione “ESCOLHER ARQUIVO”, busque o documento correto no seu computador e clique 

em TRANSFERIR. Os dados do arquivo serão apresentados na sessão “DOCUMENTO DA SUBMISSÃO” 

e nome já será substituído por um código do sistema. 

 

 

 

No PASSO 3 você vai incluir os metadados da sua submissão. Preencha todas as informações 

solicitadas corretamente. São essas informações que o sistema vai resgatar futuramente para gerar 

os anais de eventos. Se houve mais de um autor, clique na opção “INCLUIR AUTOR”. Lembre que 

você deve, obrigatoriamente, incluir orientador do trabalho como um co-autor. 

 



 

 

ATENÇÃO! No PASSO 4 você vai incluir os “DOCUMENTOS SUPLEMENTARES”. Aqui você pode incluir 

imagens ou tabelas, necessárias para a avaliação do seu artigo. MAS TAMBÉM DEVE INLCUIR O SEU 

ARTIGO COMPLETO, COM AUTORIA. É esse arquivo que será buscado pela equipe da SBPJor para 

elaborar os anais do evento. Além do artigo com autoria, LEMBRE DE INCLUIR A AUTORIZAÇÃO 

PARA SUBMISSÃO, devidamente assinada pelo seu orientador. 

Para inserir arquivos nessa etapa clique em “ESCOLHER ARQUIVO”, busque o documento correto no 

seu computador e clique em TRANSFERIR. Lembre-se de conferir os metadados do arquivo, 

conforme indicado no PASSO 4ª, abaixo! 

  

 

 

 



 

 

No PASSO 5, já no fim do processo, você vai poder verificar se todos os arquivos foram incluídos no 

sistema de forma correta. Se tudo estiver certo clique em “CONCLUIR SUBMISSÃO. Pronto, seu 

trabalho será encaminhado para avaliação. 

 

 

 


