Tutorial para submissão de trabalhos
Conhecendo a VIII MIIC
Acesse a página da Mostra Científica, http://unicnecosorio.cnec.br/mostracientifica/, e leia o regulamento do evento. Na página do evento também é
possível realizar o download do template (modelo) do resumo, bem como
acessar os Anais das edições anteriores.

Submissão do resumo
Antes de realizar a submissão do resumo, é imprescindível que ele esteja de
acordo com o template (modelo) do evento, pois o uso do template é um dos
critérios de avaliação do trabalho. Então vamos lá, para dar início à submissão
de trabalhos é necessário seguir as seguintes etapas:

1ª

-

Acessar

o

link

do

sistema

de

submissões:

http://sys2.facos.edu.br/ocs/index.php/mostracientifica/VIIIMIIC

2ª – Realize o CADASTRO no sistema através do menu principal.

Após preencher os dados do formulário é importante que você marque
estas três opções, assim como mostra a figura a seguir.

Caso você já possua um cadastro no sistema, você pode fazer o login no
menu localizado à direita da página.

3ª

- Após realizar o seu cadastro, você será direcionado à página do

usuário, onde deve clicar no botão “Nova Submissão”.

Siga os seguintes passos para realizar a submissão.
Passo 1:


Selecione a modalidade em que o trabalho será
apresentado (Pôster ou Comunicação Oral);



Selecionar o tipo de sessão. Se seu trabalho for realizado
no Ensino Médio, selecione II Salão Jovem, se for um
trabalho vinculado à um Grupo de Pesquisa, selecione II
Salão de Pesquisa, se for um trabalho de pesquisa
realizado na graduação ou na pós-graduação selecione VIII
Mostra Integrada de Iniciação Científica;



Verifique se o trabalho está de acordo com as diretrizes de
submissão, para então submeter o resumo;



E por fim, selecione a opção de Declaração de direito
autoral e clique no botão “Salvar e Continuar”.

Passo 2: Aqui você deverá fazer o upload do arquivo do seu resumo.
Clique no botão “Escolher arquivo”, procure o arquivo em seu
computador, selecione-o e assim clique em “Transferir”. Feito isso, clique
em “Salvar e continuar”.

Passo 3: este passo é muito importante pois aqui devem ser inseridos
todos os autores do trabalho. Para inserir os autores, clique no botão
“Incluir Autor”.

Após inserir os autores, informe o Título do trabalho, a área de
conhecimento (entre as opões sugeridas), três palavras-chave, e agências
de fomento, se for o caso. Feito isso, clique no botão “Salvar e continuar”.

Passo 4: faça uma verificação dos dados informados e em seguida
clicar no botão “Concluir Submissão”.

Acompanhando a submissão
Após a submissão, acompanhe o processo avaliativo na seção de submissões
ativas e consultado regularmente seu e-mail.

Para mais informações ou se tiver alguma dúvida, entre em contato através do
email: 1905.mostracientifica@cnec.br.

BOA SORTE!!! 😊

