EASYCHAIR

SUBMISSÃO

A Easychair é uma
plataforma de
gestão de
conferências
flexível e fácil de
usar. Permite aos
autores um
controlo completo
das suas
submissões.
Carrega-se o artigo
e acompanha-se o
estado de
submissão.

O PROCESSO DE SUBMISSÃO É CONSTITUÍDO POR:

1) Submissão do Resumo
2) Submissão Final do Artigo.
Este guia destina-se a apoiar os autores durante o processo de
submissão do resumo. O guia tem duas partes: 1. Configurar uma
Conta 2. Submissão de Resumos

1. CONFIGURAR A CONTA
O primeiro passo consiste em configurar uma conta (username e
password) como autor. Ir à hiperligação
https://easychair.org/conferences/?conf=xsopcom17 e registrar
uma conta. Preencha a caixa de texto (Figura 1) com as palavras
distorcidas que aparecem diretamente acima dela e clique em
"Continue". Se já possui registo, basta fazer o login com os seus
dados e passar ao tópico 2. deste tutorial.

Figura 1 Easychair Passo 1

Depois, siga as instruções na Figura 2, preencha o formulário e
clique em "Continue".

Figura 2 Easychair Passo 2

Após o registo, receberá um email. Use o link fornecido no email
para continuar o processo de registro de conta, preenchendo o
formulário (Figura 3).

Figura 3 Formulário de criação de conta

Nota: Se lhe surgir a indicação de que o seu nome de utilizador já
existe, é possível que já se tenha inscrito na Easychair no âmbito
de outro evento. Neste caso, basta pedir ao sistema para lembrálo da sua senha.

2. SUBMISSÃO DE RESUMOS
Após o login na plataforma Easychair
(https://easychair.org/conferences/?conf=xsopcom17) para o X
Congresso SOPCOM, pode clicar em "enter as an author" para
enviar um novo resumo (Figura 4).

Figura 4 Página principal para autores

Siga as instruções dadas e preencha todas as informações
necessárias (Figura 5).

Figura 5 Informações a preencher

Antes de submeter o resumo, verifique se selecionou
corretamente a faixa relativa aos “Topics” (Figura 6). Tenha
cuidado com este passo, uma vez que ao selecionar o tema e clicar
em "Continuar" não o pode alterar (caso queira alterar tem de
solicitar ao Congresso).

Figura 6 Seleção do "Topic" da conferência

Depois de ter tudo preenchido, deve fazer o upload do resumo na
mesma página. O resumo deve estar em formato PDF (extensão
de arquivo ". PDF"). Uma vez que o resumo esteja carregado,
clique no botão "Submit" para terminar a sua submissão de
resumos. Receberá o feedback de imediato janela da plataforma
(Figura 7), assim como por email.

Figura 7 Feedback de submissão

Quando o envio do resumo está concluído, pode verificar as
informações apresentadas e fazer alterações (Figura 8), através
das áreas clicáveis disponíveis no canto superior direito.

Figura 8 Página para alterar a submissão

§ Atualizar informações sobre a submissão (Update
information): Selecione "Update information" a partir do menu
do lado direito da submissão e atualize a informação correta se for
o caso, em seguida, pressione o botão "Alterar Informações" para
guardar as alterações.
§ Atualizar informações do autor para a sua submissão
(Update authors): Selecione "Update authors" no menu do lado
direito da submissão e corrija qualquer informação sobre o autor
(s) e clique em "Save". No caso de ter vários autores, pode
adicionar ("Add new author") ou remover autores (Clique no "X")
e, depois, atualizar a ordem dos autores, selecionando o botão
"Reorder authors" disponível no canto superior direito.
§ Apresentar outra versão do resumo (Update file): se quer
alterar o resumo submetido, selecione "Update file" no menu do
lado direito da submissão. Em seguida, selecione o novo arquivo
do seu computador e envie o novo resumo, selecionando o botão
"Submit".
No final do processo de submissão (de uma nova submissão ou de
uma atualização de um artigo), receberá uma confirmação por
email.
Quando o processo de revisão estiver concluído, receberá uma
notificação de aceitação/rejeição com críticas, por email.

