


Antes de submeter seu 

trabalho é necessário que 

você dê uma olhadinha 

nas Diretrizes para que 

não fique com nenhuma 

dúvida!

Para ler as 

Diretrizes, clique 

em Diretrizes para 

Autores e em 

seguida em

Submissões ou 

Apresentações.



Ao ler as Diretrizes

você irá ter mais 

informações sobre 

as normas gerais, 

formatação, 

orientações técnicas 

e muito mais.



Clique em 

Inscrição/login 

para continuar.



Ao clicar em 

Inscrição/login 

você será 

redirecionado para 

essa página.

Insira seu login e 

senha.

Caso não lembre da 

senha, é só dar uma 

olhadinha no e-mail que o 

Educon te mandou 

quando você realizou seu 

cadastro.



DICA EDUCON

Ao fazer seu cadastro, nossa 

equipe manda um e-mail para 

o e-mail que foi inserido no 

cadastro para realização 

pagamento. 

Todavia, ele vem com seu 

usuário e senha. Caso você 

esqueça, é só dar uma 

olhadinha no e-mail.



Para submeter seus 

trabalhos é 

necessário que já 

tenha realizado o 

pagamento da 

inscrição.

Para pagar clique em 

Status de Inscrição / 

Pagamento e realize 

seu Pix.



Ao clicar em Status 

Inscrição / 

Pagamento, mostrará 

os detalhes da sua 

inscrição e qual o 

valor.

Não esqueça de 

enviar o comprovante 

de pagamento

Para realizar o 

pagamento aponte a 

câmera do seu celular 

para o Qrcode que 

aparece na tela ou 

pague através do PIX.



Ao inserir seu login e 

senha, você já entra na 

página de submeter 

trabalhos.

Leia atentamente e 

preencha as 

informações solicitadas.



Após preencher o que 

se pede, clique em 

Continuar para 

metadados.



Em metadados você 

irá inserir as 

informações sobre o 

resumo do seu 

trabalho nas duas 

línguas.



Após inserir os dois 

resumos e as palavras-

chave, clique em 

Estrutura do 

trabalho.



Na Estrutura do 

Trabalho você 

escreverá sobre as 

partes do seu texto 

como introdução, 

desenvolvimento e 

conclusão.



Após escrever sobre as 

partes do seu texto, 

clique em Continuar 

para informações 

finais.



Em Coautores insira o 

ORCID ou CPF das 

pessoas que fizeram o 

trabalho com você e 

em seguida clique em 

Submeter Trabalho 

para enviar.

Para adicionar mais 

coautores clique em 

Adicionar Coautores.


