Instruções para o envio de Painel para a BRASA 2016

1.

Abra o seu navegador de internet e acesse o site
https://easychair.org/conferences/?conf=brasa2016

2.

Se você já possui uma conta no EasyChair, insira seu usuário e senha e vá direto para a etapa 3.
Caso você tenha submetido um trabalho para a BRASA XII em Londres, você poderá se logar com
o mesmo usuário e senha utilizados anteriormente.
Se esta é a primeira vez que você acessa o site do EasyChair, clique em “create an acount”.
a. Escreva no quadro amarelo as palavras que aparecem na caixa de CAPTCHA e clique em
“Continue”

b. Preencha o formulário com seu 1) Nome, 2) Sobrenome e 3) email.

Em seguida clique em “Continue”
c. Você receberá um email no endereço fornecido no item anterior. Para confirmar a
criação de sua conta, clique no link fornecido pelo email:
d. Você será encaminhado para o seguinte formulário:

Preencha o formulário com seus dados, os campos com asterisco (*) são de
preenchimento obrigatório. Ao final clique em “Create my account”.
e. você será redirecionado para a tela coom a seguinte mensagem:

Clique em “click here” para acessar a página de inscrição da BRASA.

3. Insira seu nome de usuário e seu password e clique no botão vermelho de “log in”.

4. Você irá ser direcionado para a página do Congresso BRASA XIII. Clique no botão New
Submission no canto superior esquerdo:

5. Leia os termos de serviço e preencha o marcador “I agree to these Terms of Service” e clique em
“Continue”:

6. Preencha os dados relativos aos autores dos trabalhos que compõem o painel. Os autores
marcados na caixa “corresponding author” receberão os emails da organização do Congresso.

7. Insira o título e o resumo do painel e de cada trabalho que compõe o mesmo

8. Insira as palavras-chave do seu painel:

9. Selecione a grande área do seu painel:

10. Na seção “Other information” selecione a primeira opção: ”This is a panel submission with
multiple papers and authors” para indicar que você está submetendo um painel.

11. Você pode opcionalmente incluir um arquivo (.doc, .docx, .pdf ou .odt) com maiores
informações sobre os trabalhos que compõe o painel. Pra tanto, clique no botão “chose file” e
escolha o arquivo desejado em seu computador.
Caso você não queira incluir nenhum arquivo, selecione a caixa com a opção “I will submit the
paper later”

12. Quando todos os campos estiverem corretamente preenchidos, clique no botão vermelho
“submit” ao final da página. Evite apertar o botão mais de uma vez, o envio da aplicação pode
demorar um pouco. Você deverá receber um email confirmando o envio de sua proposta.

