
 

 

 

 

ANEXO A: INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS 

A inscrição e submissão de resumos deverão ser feitas utilizando a plataforma 

disponível em www.even3.com.br/sp11. A submissão de resumos estará disponível entre 

os dias 21 de julho e 04 de setembro de 2022. 
 

1) Para a inscrição na 11ª Semana de Produção Científica (etapa anterior à submissão de 

resumos): 

 

a) Acessar o endereço http://www.even3.com.br/sp11 (figura 1) 

 

Figura 1. Tela inicial da página da 11ª Semana de Produção. Link para realização gratuita de inscrição no 

evento. 
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b) Clicar em “Realizar inscrição”. Ao clicar aparecerá a tela de cadastro. Clicar em cadastre-

se, caso não possua cadastro anterior no sistema Even. Preencher os dados solicitados. Se o 

usuário já tiver cadastro no sistema even3, basta entrar na página da SP11 

(www.even3.com.br/sp11), fazer o login e realizar a inscrição na SP11 diretamente. 

 

Figura 2.  Tela de cadastro ou acesso ao sistema da 11ª Semana de Produção Científica. 
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2. Para a submissão de resumos 

Cada inscrição permite a submissão de até 10 resumos. Os passos para o cadastramento dos 

resumos são descritos a seguir: 

a) Após o cadastro, acessar o sistema, por meio do login e senha previamente cadastrados. 

Após o login, aparecerá a seguinte tela inicial (figura 3). 

b) Clicar em “Realizar submissão” ou em “Submissões” (figura 3 abaixo) 

 

 

Figura 3.  Orientações para a submissão de resumos para a SP11. 

 

c) Para a submissão do resumo, o inscrito deverá clicar em “submeter” para o cadastramento 

do resumo no formulário (figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Ao clicar em “Submeter”, seguirão os procedimentos para o envio do resumo. Para acessar a chamada 

de resumos, basta clicar em “Regras de Submissão” e para saber o cronograma das submissões (período em que 

é possível enviar resumo), clicar em cronograma. 

 



 

 

d) O cadastramento do resumo envolve os seguintes passos: (figura 5) 

- Seleção da modalidade: escolher resumo simples. 

- Escolher a área temática do resumo: são nove áreas: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Engenharias, Letras e Artes e Multidisciplinar.  

- Inserir o título de resumo. 

- Inserir o resumo (texto principal). O resumo deverá ter entre 300 e 500 palavras. 

- Inserir entre uma e quatro palavras-chave. 

- Cadastrar os autores do resumo. 

- Inserir agradecimentos, caso necessário. 

- Inserir as referências bibliográficas. 

- Concordar com as regras (edital) de submissão dos trabalhos. 

- Para finalizar e enviar o trabalho, clicar no botão “Submeter”. 

 

 

Figura 5. Cadastramento de resumo na SP11. 



 

 

 

ANEXO B: CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Os resumos serão avaliados pelo comitê ad hoc segundo os seguintes critérios: 

 

Item de avaliação  Pontuação 

Clareza, correção textual e concisão 0,0 a 10 

Objetivos 0,0 a 10 

Originalidade 0,0 a 10 

Metodologia aplicada/Desenvolvimento 0,0 a 10 

Resultados e Discussão 0,0 a 10 

Média 10,0 

 

*Pontuação mínima de 6,0 pontos.  

 

 


