
Tutorial de uso do Sistema Conference

Neste documento está os passos para o aluno cadastrar e submeter o resumo do seu artigo para 
o seminário científico.

O aluno deve acessar o sistema pelo endereço(https://conference.crc.pucminas.br) e fazer o seu 
cadastro clicando em “Registrar um novo membro” caso não tenha acesso ao sistema. (Figura 1)

Figura 1 – Tela de login(acesso) ao sistema.

Na tela de cadastro, o aluno irá informar seus dados e criar uma senha de acesso ao sistema. 
Atenção para o e-mail, pois ele será necessário para validar o seu acesso e recuperar sua senha
caso esqueça. (Figura 2)

Figura 2 – Tela de cadastro no sistema Conference.

https://conference.crc.pucminas.br/


Ao acessar o sistema o aluno terá uma lista de seminários, onde estarão disponíveis aqueles que
estão dentro do prazo(período de submissão do resumo) e a opção para submeter um 
resumo(artigo). Mas para submeter um resumo no seminário o aluno deve primeiro cadastrá-lo.

Figura 3 - Tela inicial mostra os Seminários e suas informações.

Para cadastrar o resumo, clique na opção “RESUMOS” no menu lateral esquerdo. Ao clicar 
nessa opção é mostrado uma lista de resumos(Figura 4) já cadastrados, caso você tenha algum. 
Logo abaixo da lista temos o botão “NOVO RESUMO” para cadastrar um novo resumo.

Figura 4 - Lista de Resumos

Nessa tela o aluno irá informar os dados referente ao seu resumo. (Figura 5)
Atenção: Para preencher a seção dos Co-Autores, caso seu resumo tenha, é necessário que

esses Co-Autores façam também o cadastro no sistema e somente assim eles apareceram na 
opção para serem selecionados.

Figura 5 – Formulário de cadastro do resumo.



Após cadastrar o resumo ele será exibido em uma lista com suas informações e o aluno terá as 
opções de “Editar” ou “Excluir” o resumo. (Figura 4). 

Com o resumo cadastrado, voltamos na listagem de seminários clicando na opção “HOME” do 
menu à esquerda. Clicamos no botão “Submeter Resumo” referente ao seminário desejado como 
mostrado na Figura 3.

Aluno deve preencher os campos necessários para a submissão do resumo e clicar em submeter 
(Figura 6).

Figura 6 – Formulário de Submissão do resumo.

O resumo submetido pode ser visto em uma lista na opção “Submissões” no menu lateral. 
Nesta lista o aluno pode “Editar” ou “Excluir” seu resumo submetido caso necessite. Atenção: O 
aluno só poderá editar ou excluir seu resumo submetido dentro do prazo(ou período) do 
Seminário.


