
  

 

 

Manual de submissão 

de trabalhos à 

Jornada Científica do 

ITPAC 2020 

  



 

 

 

Olá,  

 

Nesse ano, excepcionalmente a Jornada Científica do ITPAC será totalmente remota, isso 

devido a Pandemia do Coronavírus (COVID-19). Mas é claro que o progresso cientifico não 

pode parar, e nesses tempos difíceis todos estão vivenciando a importância da ciência para a 

sociedade. E por isso não poderíamos de deixar de tornar público o que a comunidade 

acadêmica estar produzindo de conhecimento, pois sabemos que a solução de problemas 

(futuros) depende muito do conhecimento gerado hoje.  

 

Então vamos lá, aprender como submeter seu trabalho para à Jornada Científica do ITPAC e 

contribuir para um futuro melhor para todos nós. 

 

A plataforma de submissão é Portal de Eventos do UNITPAC, nesse portal você poderá 

submeter seu trabalho e também se inscrever nas palestras, minicursos e mesas redonda 

que irá ocorrer messe grande evento. 

 

Vamos por partes. Primeiro vamos aprender a se cadastrar no portal de eventos (caso ainda 

não tenha cadastro), em seguida apresentaremos como se inscrever no evento (palestras, 

minicursos etc.) então apresentaremos como submeter seu trabalho e acompanhar todo o 

processo de avaliação. 

Vamos lá! 

 

 

 

 



Como se cadastrar no Portal de Eventos 

 

Para se cadastrar no Portal de Eventos basta seguir um link de algum evento que estar em 

aberto, nesse caso a Jornada Científica do ITPAC. 

Vamos ver isso na prática. 

Ao clicar no link <https://eventos.unitpac.edu.br/painel/evento/89/>, você será redirecionado à 

página do evento. 

Para se cadastrar no portal basta escolher uma categoria, nesse caso, como irá submeter um 

trabalho, escolha as categorias de submissão de trabalhos que são: 

 Submissão de Trabalhos Científicos – para qualquer participante 

 I Mostra de Extensão do UNITPAC – para acadêmicos e professores do UNITPAC 

Veja o passo a passo! 

 

Clique no botão         da categoria que quer se inscrever e depois em continuar. Por hora 

desconsidere o botão ACESSAR no canto superior direito. 
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https://eventos.unitpac.edu.br/painel/evento/89/


Ao clicar em continuar, irá aparecer uma mensagem perguntado se já possui cadastro no portal 

de eventos, escolha a opção AINDA NÃO (se não tiver cadastro nesse novo portal). 

Caso já seja tenha cadastro clique em JÁ TENHO (lembrando que, esse portal de eventos não 

possuí vínculo com o antigo portal de eventos da IES, portanto certifique-se de que realmente 

já se cadastrou nesse novo portal).  Se esse for seu caso se inscreva na categoria desejada. 

Caso clique em AINDA NÃO você irá se cadastrar primeiro no portal e precisará apresentar as 

informações:  

 Nome – completo, sem abreviações 

 Telefone 

 E-mail, atentar para não informar o e-mail corretamente 

Serão quatro passos até a conclusão do cadastro e já inscrição na categoria escolhida. 

  

 

 

 

Lembrando que só é permitido se inscrever apenas uma vez em cada categoria de inscrição 

(caso for confirmada), é importante sempre acessar sua área do participante para saber se 

sua inscrição foi confirmada. Caso tenha sido cancelada, poderá se inscrever novamente.  

 

As atividades aprarecem aqui, nesse caso 

especifíco não há atividades. Clique em continuar 

Escolha uma senha para finalizar seu cadastro e 

inscrição nessa categoria do evento.  



Acessando O Portal de Eventos – Área do Participante 

 

Como já possui cadastro e já se inscreveu no evento, agora vamos aprender a enviar seu 

trabalho. 

Você pode acessar o portal de eventos pelo mesmo link que usou para se inscrever – dessa 

vez clique em ACESSAR1 no canto superior direito –, ou pela página de login 

<http://eventos.unitpac.edu.br/>, use suas credenciais de acesso ao portal de eventos (se não 

lembra o acesso clique em “PROBLEMAS AO ENTRAR?” 

Após fazer login clique no seu nome no canto superior direito e depois em “MINHAS 

INSCRIÇÔES” 

 1Caso já esteja logado, basta clicar no seu nome e depois em “MINHAS INSCRIÇÕES” 

A área do participante é a mostrada a seguir. Clique em PAINEL DO INSCRITO para 

continuar a submissão 

 

 

Cada categoria de incrição irar gerar uma área de participante 

no evento. Com vemos aqui nesse exemplo temnos duas áreas 

que são especificadas pela categoria.  

Escolha uma das 

castegorias e clique no 

painel do inscrito. 

http://eventos.unitpac.edu.br/


Após clicar em PAINEL DO INSCRITO, clique em MEUS TRABALHOS, e depois em 

+ENVIAR TRABALHO.  

 

 

Após o envio não é mais permitido alterar informações a não ser que seja solicitado correções 

pela comissão de avaliação dos trabalhos. O autor deve estar atento ao painel do inscrito 

para acompanhar todas as atualizações.  

Seu trabalho foi submetido, agora é aguardar o resultado da avaliação, que será apresentado 

no portal de eventos. 

Lembrando que para acessar o portal o link é: <https://eventos.unitpac.edu.br/login>. E para 

acessar a página do evento o link é: <https://eventos.unitpac.edu.br/evento/89>.  

Para se inscrever nas atividades da Jornada basta acessar o portal usando o link do evento 

escolher a(s) categoria(s) que queira participar e marcar as atividades que tem interesse.  
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Informe o Título em CAIXA ALTA 

Informe os autores 

Resumo do artigo exatamente 

como estar no trabalho 

Faça upload do arquivo em doc ou 

docx (word) 

https://eventos.unitpac.edu.br/login
https://eventos.unitpac.edu.br/evento/89

