
  

  

 
GUIA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS NA PLATAFORMA EASYCHAIR 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES 

 
A plataforma Easychair permite aos autores controle completo da submissão de artigos 

e da verificação do estado da submissão ao longo do processo.  

O processo de submissão é constituído por 2 etapas:  

1) Submissão inicial do artigo (fazer upload do artigo em PDF e copiar o resumo do 

artigo no campo abstract também) sem identificação do autor, para que o artigo possa ser 

analisado pelos revisores do evento de forma imparcial. 

2) Submissão final do artigo: no caso de aprovação do artigo, este deverá ser 

corrigido conforme pareceres dos revisores e após deverá ser realizada nova submissão na 

plataforma Easychair. Este será o arquivo que vai para a publicação nos anais do evento. 

Em cada fase a comissão científica irá revisar o artigo e notificará os autores dos 

resultados. Não terá submissão prévia de resumos. A submissão - tanto na primeira como na 

segunda etapa - será do artigo completo.  

Este guia destina-se a apoiar os autores durante o processo de submissão e é dividido 

em três partes:  

 

1. Configurar uma conta no Easychair 

2. Submissão preliminar de Artigos na plataforma Easychair 

3. Submissão final dos Artigos na plataforma Easychair 

 

Qualquer dúvida não solucionada com este tutorial, por favor, contate-nos através de e-

mail ou de nossa página no facebook. 

 



  

  

 

1. Configurar uma conta no Easychair 

 

a) O primeiro passo é acessar o link para submissão de artigos na página do ENSUS: 

  

http://ensus2017.paginas.ufsc.br/diretrizes-para-submissao-de-artigos/ 

 

 

b) Na parte inferior da página, estará o link para acessar o Easychair. Ao clicar neste link 

você será direcionado para a plataforma do EASYCHAIR.  

 

https://easychair.org/conferences/?conf=ensus2017 

 

 

 

http://ensus2017.paginas.ufsc.br/diretrizes-para-submissao-de-artigos/
https://easychair.org/conferences/?conf=ensus2017


  

  

c) Clique em CREATE AN ACCOUNT para fazer seu cadastro completo. ATENÇÃO: Se você 

já submeteu algum artigo pelo Easychair em outros congressos, provavelmente você já 

possui cadastro na plataforma. Neste caso, não será necessário fazer seu cadastro 

completo, apenas insira seu nome de usuário e sua senha para acessar a plataforma. 

 

d) Você será direcionado para uma página onde deverá preencher a caixa de texto com 

os caracteres que aparecem na imagem para poder iniciar o cadastro. 

 

e) Após, siga as instruções para preencher o formulário e clique em continuar. 

  



  

  

 

f) Após o registro você receberá um e-mail de confirmação (no e-mail que você 

cadastrou). Clique no link do e-mail para continuar o processo de registro. 

 

g) Preencha todo o formulário para realizar o cadastro completo no sistema. Quando 

acabar de preencher o cadastro, clique em Create my account. 

 

  



  

  

h) Sua conta foi criada no Easychair.  

 

 

  



  

  

 

2. Submissão preliminar de Artigos na plataforma Easychair 

 

Nessa etapa os artigos serão submetidos na plataforma Easychair (sem identificação do(s) 

autor(es)) e serão destinados aos revisores do evento para avaliação do trabalho 

(aprovação/reprovação).  

Esta é a primeira etapa de submissão, e em caso de aprovação do trabalho, este artigo deverá 

ser submetido novamente em uma segunda etapa, na qual haverá identificação do(s) 

autor(es). 

 

IMPORTANTE: Nesta etapa seu artigo NÃO deve ser identificado com o nome do(s) autor(es), 

em nenhum local do artigo, para a avaliação imparcial dos revisores do evento. A 

identificação do(s) autor(es) no artigo somente será feita na submissão final, no caso de 

aprovação do artigo no evento. 

 

a) Entre no site do ENSUS2017 <http://ensus2017.paginas.ufsc.br/diretrizes-para-

submissao-de-artigos/> e acesse o link indicado para submissão de artigos. 

 

 

  



  

  

b) Na página de login do Easychair, insira seu usuário e sua senha para efetuar seu login 

na plataforma. 

 

c) Você será redirecionado para a página do ENSUS2017 na plataforma Easychair. Escolha 

a opção “enter as an author” e clique no link. 

 

  



  

  

 

d) Abrirá uma página para realizar uma nova submissão (“New submission for ENSUS 

2017”). Preencha todo o formulário. 

 

  



  

  

 

e) Após o envio você será direcionado para uma página onde poderá visualizar os dados 

da submissão, preenchidos anteriormente: 

 

 
 

f) Você pode alterar os dados da submissão clicando nos itens existentes no canto 

superior direito desta página:  

 

 

 

 Update information (atualizar informações): Selecione o item e atualize a 

informação correta, em seguida clique em «alterar informações» para salvar 

as informações.  

 

 Update authors (atualizar informações do autor): selecione as informações 

para corrigir e clique em salvar. Você pode adicionar ou remover autores 

(clicando no X) e reordena-los.  

 

 Update File (atualizar arquivo): Você pode mudar o arquivo submetido e 

enviar a nova versão (fique atento para realizar estas alterações somente em 

uma vez). No final do processo você receberá uma confirmação para o e-mail 

cadastrado. 

 

 



  

  

 

g) Quando o processo de revisão for concluído você receberá notificação de avaliação 

com parecer via e-mail. Você pode verificar os comentários clicando em «my 

submissions», no seu cadastro no Easychair. Contudo, só estará disponível depois que 

as avaliações forem realizadas. 

 

 

3. Submissão final de Artigos na plataforma Easychair 

Para submeter o artigo final após as correções solicitadas pelos revisores, entre no Easychair e 

siga novamente os passos apresentados no item 2 da submissão preliminar. 

Você pode alterar os dados da submissão clicando nos itens:  

 

 Update information (atualizar informações): Selecione o item e atualize a 

informação correta, em seguida clique em «alterar informações» para salvar 

as informações.  

 

 Update authors (atualizar informações do autor): selecione as informações 

para corrigir e clique em salvar. Você pode adicionar ou remover autores 

(clicando no X) e reordena-los.  

 

 Update File (atualizar arquivo): Você pode mudar o arquivo submetido e 

enviar a nova versão (fique atento para realizar estas alterações somente em 

uma vez). No final do processo você receberá uma confirmação para o e-mail 

cadastrado. 

 


