XIV FESTIVAL DE ARTES DE GOIÁS
II ENCONTRO DE PROFESSORES DE ARTE DOS INSTITUTOS FEDERAIS
TUTORIAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Acesse o link:

https://sugep.ifg.edu.br/eventos/administracao/seminarios/1900

2. Clique no botão:

3. Preencha os dados solicitados:

Observe que todos os campos são obrigatórios.
4. Para preencher o campo UF, você deve digitar a sigla do seu Estado.
5. Caso o telefone celular contenha mais um digito 9, clique no sinal + outro campo será
aberto.

6. Após preencher todos os seus dados, clique no botão:
7. Se todos os dados estiverem corretos você verá a seguinte mensagem:

Observe que o endereço de e-mail deverá estar correto. Você receberá uma mensagem
constando o seu login e senha de acesso, e com isso você poderá preencher a sua proposta
de submissão de trabalho.
8. No seu e-mail, aparecerá o comando: Clique Aqui para ter acesso sistema!. Ao clicar,
aparecerá esta tela:

9. Preencha seus dados: login (e-mail) e senha. Clique no botão:

10. Ao entrar nesta tela, primeiro leia atentamente as normas de submissão dos trabalhos
disponível no site.

11. Certifique-se que o seu trabalho está dentro das normas. E não se esqueça: você
precisará de dois arquivos em PDF - um arquivo IDENTIFICADO e outro NÃO IDENTIFICADO.
O arquivo NÃO IDENTIFICADO será enviado aos pareceristas para análise. Caso ambos
arquivos estejam identificados o trabalho será desclassificado.
12. Após averiguar que o seu trabalho está de acordo com as normas, clique no botão:

13. Ao clicar neste botão, aparecerá esta tela:

14. Selecione o Programa:

15. Você deve selecionar uma linguagem na qual você deseja inscrever o seu trabalho. São
elas: Artes Visuais; Audiovisual; Dança; Interartes; Literatura; Música; ou, Teatro. Vamos
usar como exemplo: Teatro.

16. Agora selecione a modalidade de apresentação. No caso só haverá uma: Comunicação
Oral.

17. Preencha o restante dos seus dados:

18. Lembre-se de preencher seus dados corretamente.

Clique em:

19. Agora é hora de preencher os dados do seu trabalho:

20. Siga as normas de submissão. E não se esqueça: você poderá submeter até 2 (dois)
trabalhos, sendo um como autor e outro como co-autor.

21. Após preencher todos os dados. Clique no botão:
22. Nesta tela, você identificará os autores:

21. Click em:

22. Ao preencher o seu e-mail e clicar ENTER, alguns dados serão preenchidos
automaticamente. Preencha os dados que faltam, e não se esqueça de selecionar quem será
o apresentador do trabalho.

Depois de preencher todos os dados clique em:

23. A tela ficará assim:

Não se esqueça de incluir os demais autores seguindo as normas de submissão.

Clique em:

para continuar a submissão.

24. Agora é hora de anexar os arquivos.

25. Após anexar os dois arquivos em PDF: um IDENTIFICADO e outro NÃO IDENTIFICADO,

click em:
26. PRONTO! SEU TRABALHO FOI SUBMETIDO. AGORA É SÓ AGUARDAR OS
PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS PARECERISTAS.
Comissão Executiva
XIV Festival de Artes de Goiás
II Encontro de Professores de Arte dos Institutos Federais

