PASSO A PASSO PARA SUBMISSÃO DE
ARTIGOS/PROJETOS AO
7º CCGUnB
4º CCGUnB.IC
Consórcio Doutoral do 7º CCGUnB

PASSO 1:
Acesse o sistema de submissões online:
https://conferencias.unb.br/index.php/ccgunb/ccgunb7

Marcar a parte
do login.

*Caso ainda não tenha cadastro, ver o passo a passo de instrução
para cadastro no sistema de submissões online.

PASSO 2:

Nesta tela já é possível iniciar a submissão
de artigos para o 7º CCGUnB e 4º
CCGUnB.IC ou projetos para o Consórcio
Doutoral clicando em “nova submissão”.

PASSO 3:

MODALIDADE DA CONFERÊNCIA:

Se a submissão for um artigo para o 7º CCGUnB ou 4º CCGUnB.IC,
deve-se escolher uma das ATs (1 a 8).
Para
consultar
o
escopo
das
áreas,
ver
http://www.ccg.unb.br/areas-tematicas
Se a submissão for um projeto para o consórcio doutoral, deve-se
escolher CD.
TIPO DE SESSÃO:

Escolher uma das três opções, a depender do evento o qual está
submetendo:
Artigo de Iniciação Científica (4ºCCGUnB IC)
Artigo (7ºCCGUnB)
Projeto Consórcio Doutoral

PASSO 4:
Ler e marcar ciência
nas caixas das
“diretrizes para
submissão”.
Atenção especial para
os itens de formatação
e templates que
deverão ser utilizados
em cada etapa.

PASSO 5:
Ler e marcar
ciência nas
caixas das
“diretrizes para
submissão”.

PASSO 6:
Ler e marcar ciência na declaração de
direito autoral.

O 7º CCG UnB não exigirá ineditismo no âmbito de congressos
e outros eventos. Isto é, o artigo a ser submetido não precisa ser
inédito em congressos e outros eventos, uma que vez no 7º CCG
UnB aceitaremos versões aprimoradas a partir do feedback de
pareceristas já apresentadas em outros congressos e eventos. Para
esses casos, é obrigatório apresentar explicações no campo
“Comentários ao Editor” no momento de submissão, com a
informação do congresso ou outro evento em que foi apresentado
(nome e ano) e quais as principais melhorias. Explicitar ainda se
ocorreu alteração na autoria e o motivo.

PASSO 7:

Transfira o manuscrito. Observe o template correto.
Neste momento, o template deverá ser em .doc e
sem qualquer identificação de autoria.
Observe que o template é diferente para submissões
ao 4ºCCGUnB IC, 7ºCCGUnB e Consórcio Doutoral

PASSO 8:
Inclua os metadados de todos
os autores e os dados do
artigo/projeto que está sendo
enviado.
Atenção para ordem dos
autores. Após submissão, não
serão aceitas alterações.
Inclua corretamente o nome
completo dos autores, pois
constará nos anais.

PASSO 9:

Em documentos suplementares, transfira o manuscrito no template
correto. Neste momento, o template deverá ser em .pdf e com a
identificação de autoria.
Observe que o template é diferente para submissões ao 4ºCCGUnB
IC, 7ºCCGUnB e Consórcio Doutoral

ATENÇÃO

Durante a transferência, não marcar a caixa para disponibilização
aos avaliadores. Caso marque, o artigo será excluído do processo
de avaliação.

PASSO 10:

Confirme os arquivos
submetidos e conclua
a submissão.

Observar atentamente os templates corretos para cada tipo de
documento submetido.
Após concluir a submissão, você receberá um e-mail com a
confirmação (veja sua caixa de spam).
A submissão ficará disponível para verificação. Para isso, basta entrar
em “página do usuário”

