COMO SE INSCREVER PARA COLÓQUIO DE MODA
INSCRIÇÃO DE TRABALHO
Todos os autores deverão ser sócios da Abepem, caso ainda não seja sócio, faça
primeiro este processo pelo link
https://eventmaster.com.br/event/abepem/registration para depois prosseguir com
a inscrição do trabalho.
SÓCIOS DA ABEPEM
a) Clique no https://app.eventmaster.com.br/event/moda14/registration
b) No sistema, SELECIONE SUA CATEGORIA e clique em continuar

c) FAÇA O SEU CADASTRO – preencha seus dados pessoais e
continuar.

clique em

d) Caso queira fazer um MINICURSO escolha a atividade (curso) desejado – é
possível sem inscrever em mais de 1 minicurso desde que não haja conflito de
horários – e clique em continuar.
Observação: 1) caso o minicurso escolhido não forme turma você será convidado
a escolher outro curso para troca.

Selecione o MC que deseja

e) ENVIO DE RESUMO (o resumo equivale a primeira versão do trabalho
COMPLETO para categoria pôster, mas sem os dados dos autores que será
encaminhado para avaliação cega- Na categoria GT trata-se de um resumo de
até 20 linhas) – Escolha a categoria de trabalho, caso seja necessário use a barra
de rolagem para encontrar a opção desejada.

INCLUA O NOME DOS AUTORES – caso seja o único autor, verifique se o nome
e e-mail estão corretos e clique em Terminar de inserir Autores.

MAIS AUTORES – inclua o nome e o e-mail do coautor e clique em adicionar. Repita
o processo até terminar de incluir todos os coautores e para finalizar clique em
Terminar de inserir Autores. Lembrando que para categoria GT são permitidos até
3 autores e para as categorias Comunicação Oral e Pôster até 5 autores.
IMPORTANTE: certifique-se de que o nome de todos os autores esteja no sistema,
pois é a partir desta informação que será gerado o cronograma de apresentações
e os certificados.

UPLOAD DO ARQUIVO – Digite o título completo do trabalho. Em seguida clique
no botão Escolher arquivo – selecione no seu computador o arquivo que contem o
trabalho sem dados dos autores (o arquivo deve estar salvo com o nome da
categoria e o título do trabalho, ex.: GT3- As relações entre corpo e moda, ou CO3
– título, ou PO3-título). A primeira versão do trabalho deve ser salva em doc. ou
docx. Após anexar o trabalho clique em Finalizar Submissão de Resumo.

ENVIO DE MAIS UM TRABALHO – Caso queira enviar mais trabalhos clique em
Sim, submeter mais um resumo.

Repita o processo de submissão dos trabalhos. Lembrando que cada autor por
submeter 1 trabalho na categoria GT, até 2 trabalhos na categoria Comunicação
Oral (CO) e até 2 trabalhos na categoria Pôster (PO). Após terminar de incluir os
trabalhos extras, clique em Não, finalizar o envio de resumos por enquanto.

f) FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO – O sistema gerará uma Ficha de Pré-inscrição com
seus dados pessoais, os dados de sua inscrição separados por Atividade e Resumo.
Cada um deles gera um pagamento diferente você poderá fazer um pagamento só
e anexar o comprovante ao sistema, ou fazer pagamentos separados.
IMPORTANTE é que todos os pagamentos sejam finalizados até 5 dias da
inscrição, caso contrário o sistema automaticamente exclui toda sua inscrição do
sistema.

g) PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO - Deposite o valor na seguinte conta:
Favorecido: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MODA
CNPJ 11579889/0001-20
341 - BANCO ITAÚ
AG 8571 C/C 11306-0
i) PARA ANEXAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO SISTEMA – entre no
sistema pelo link https://app.eventmaster.com.br/event/moda14/attendee
Digite seu e-mail, senha e clique em Entrar.

O sistema abrirá sua área de participante com a Ficha de Pré-inscrição, desça a
barra de rolagem até a opção de Pagamento e clique em Confirmar pagamento.

Clique em Escolher arquivo – selecione no seu computador o arquivo que contem
o comprovante do depósito, faça o upload e clique em Continuar.

O processamento das informações de seu pagamento poderá levar até 24h. Após a
confirmação de seu pagamento no sistema, sua inscrição é efetivada, seu status
muda para completo e o trabalho é enviado para avaliação. O sistema lhe
encaminhará para sua Ficha de Inscrição, caso queira imprimi-la clique em Imprima
esta ficha.
j) ENVIO DA VERSÃO FINAL DO TRABALHO – Após a avaliação o sistema lhe
encaminhará um e-mail com o resultado.
Reprovado – Neste caso sua inscrição migrará automaticamente para categoria de
Ouvinte lhe dando direito a participação no evento.
Aprovado – O trabalho aprovado deverá ter uma 2ª versão - o autor deverá fazer
as correções (se sugeridas), incluir os dados de todos os autores (nome, e-mail,
instituição) salvar o arquivo em doc ou docx e postar no sistema. O arquivo deve ser
salvo com o nome da categoria e o título do trabalho-FINAL, ex.: GT3- As relações
entre corpo e moda-FINAL ou PO3-título-FINAL. Clique em Clique aqui para ver
os detalhes.

O sistema lhe enviará para área do trabalho, na qual constam as informações e a
avaliação do mesmo com indicações de correções caso seja necessário.
Para enviar a versão final do trabalho clique em Enviar Trabalho.

Clique em Escolher arquivo, selecione o arquivo com a versão final de seu trabalho
(verifique se está correta, pois é está versão que será encaminhada para os anais
dos evento)

Após selecionar a versão final do trabalho salva em doc ou docx clique em
Salvar.

O sistema gerará um Comprovante de envio de seu Trabalho e o processo está
finalizado.
ACESSO AO SISTEMA APÓS INSCRIÇÃO
Para acessar o sistema a qualquer momento após seu registro use o link
https://app.eventmaster.com.br/event/moda14/attendee

