
Checklist para cadastro e submissões ESUD 2014

Prezado autor, antes de enviar o seu artigo, verifique o check list.

Caso você já tenha enviado, poderá verificar esta lista e, se necessário, atualizar os dados e a versão enviada ao JEMS enquanto o processo 
de envio está aberto!

1. Check List para envio de artigos para o ESUD 2014

1) Verificar que todos os autores estejam cadastrados no JEMS.

Solicitar a todos os autores que ATUALIZEM seu cadastro no JEMS, pois a programação e os certificados serão emitidos conforme este 
cadastro. (Evitar duplicação de cadastro!)

2) Verificar que todos os autores estejam inseridos no formulário de cadastro do artigo. 

O autor que não estiver no cadastro do artigo não constará da programação e não terá direito a certificado. 

3) Inserir o Título. Usar ortografia normal no título, sem CAIXA ALTA.

4) Inserir o resumo em português. Não inserir o resumo em inglês.

5) Inserir pelo menos 3 palavras chaves, preferencialmente seguindo algum Thesaurus. 

6) Selecionar corretamente o Tópico (Paper Topics) e a Trilha (Track).

Note que o seu artigo será avaliado por um especialista da Trilha e do Tópico que você selecionou. 

7)  Selecionar corretamente a Categoria de seu artigo. Use a tabela abaixo como guia para verificar o enquadramento de seu trabalho como 
Artigo Acadêmico ou Relato de Experiência inovadora.



Tutorial para cadastro e submissões ESUD 2014

Relato de experiência Artigo acadêmico
Forma textual Predominantemente narrativo e 

descritivo, sem necessidade de 
estruturação em seções

Predominantemente expositivo 
e argumentativo, com estrutura 
de seções que reflitam o 
desenvolvimento da pesquisa, 
tais como: referencial teórico, 
metodologia, resultados, análise 
e conclusões. Cada artigo poderá 
ter a sua especificidade estrutural, 
dependendo de seu carácter, se 
teórico ou empírico. 

Pessoalidade Descrição de uma experiência 
localizada, pessoal.

Investigação de carácter mais 
impessoal

Validade e Aplicabilidade Mais restrita. Mais ampla.
Metodologia de pesquisa Não precisa estar presente Rigorosa, podendo ser quantitativa 

ou qualitativa
Referencial teórico Mais vago, sem exigência 

numérica
Mais preciso (pelo menos 5 
referências)

Novidade e inovação Presente Presente

8) Certificar-se que o artigo está formatado de acordo com o modelo disponibilizado no site.

9) Certificar-se de que na versão de submissão do seu artigo não seja possível identificar autores e instituições. Se necessário, substitua os Nomes por 
“*****” para manter o sigilo no processo de avaliação. Após a aprovação de seu artigo você deverá SUBSTITUIR a versão de submissão pela versão 
definitiva para  publicação. Só então deverão aparecer os nomes no artigo.  

10) Fazer o Upload do artigo em PDF. O sistema não aceitará o envio em outro formato.


