Manual do usuário "Autor" Open Conference System
IV Congresso SRA-LA 2018
Querido autor:
Estas são as instruções para você enviar resumos para o IV Congresso da Sociedade Latino-Americana de Análise
de Risco SRA-LA 2018. Agradecemos ter escolhido este evento para apresentar seu trabalho de pesquisa. Por
favor, siga as instruções abaixo e se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar em
srala2018@pumas.iingen.unam.mx, ou sralatam@gmail.com.
Por favor, siga os seguintes passos:
NOTA: Se você enviar vários resumos para avaliação, deverá abrir um novo processo (Novo envio) para cada
resumo.

1. Entre
na
plataforma
OCS
através
do
seguinte
link:
http://ocs.iingen.unam.mx/ocs/index.php/PIVCSRALA/index/login , para se cadastrar clique na
seção marcada "Você não é um usuário? Crie uma conta neste site".

2. Uma vez inserida na plataforma, uma tela como a mostrada abaixo será exibida, nela você deverá
clicar na seção marcada "Autor", para iniciar o processo de envio.

3. Em seguida, clique na seção "PRIMEIRO PASSO DO PROCESSO DE ENVIO”.

4. Uma vez que a opção tenha sido selecionada, os passos correspondentes serão exibidos para fazer
o envio, que deve ser preenchido conforme solicitado (caixas vermelhas), até o final destes. Na
Etapa 1, você deve selecionar, onde diz "Seções da conferência", o eixo temático no qual você
deseja que seu resumo seja incluído e a categoria de apresentação (Oral ou Pôster). Em seguida,
você deve marcar as caixas de seleção mostradas em "Lista de requisitos para envio de originais" e
"Termos de direitos autorais". Depois que as informações correspondentes forem preenchidas, a
opção "Salvar e continuar" deve ser selecionada”.

5. Na Etapa 2, você deve fazer o upload do arquivo que contém seu resumo. Após selecionar o arquivo
a ser enviado, não esqueça de clicar no botão "Subir", senão ele não será armazenado no sistema.
Então você deve clicar no botão "Salvar e continuar”.

6. Na Etapa 3 os dados dos autores do resumo serão escritos, se necessário o botão marcado
"Adicionar autor" será clicado, para adicionar os demais autores.

Após os dados dos autores, é essencial preencher o campo "Título" (é o título do resumo), caso contrário não
permitirá que você continue com o processo. Na seção Indexação, você deve indicar o idioma em que seu resumo
está escrito: é (es) espanhol, (en) inglês e (por) português. Novamente, não esqueça de clicar no botão "Salvar
e continuar".

7. Finalmente (Etapa 5, não há Etapa 4 no processo), verifique se há o arquivo a ser enviado e clique

no botão Finalizar el envío (Concluir envio).

8. Seu trabalho será revisado pelos membros do Comitê Científico nomeado pelo Diretor da Seção (responsável
pelo eixo temático e categoria de apresentação que você escolheu anteriormente em "Seções da
conferência" do Passo 1 do processo de submissão, ver numeral 4 deste manual).
9. Depois que o resumo for revisado, o Diretor da Seção notificará você por e-mail sobre a opinião: ACEPTADO
(ACEITO) ou DECLINADO (RECUSADO) ou ACEPTADO COM CORRECCIONES (ACEITO COM CORREÇÕES).
10. Se o Diretor da Seção o notificou de que seu resumo foi ACEITO COM CORREÇÕES, você deve corrigir o
arquivo de acordo com as instruções recebidas e, uma vez feito isso, você deve fazer o upload do arquivo
para a plataforma OCS novamente. Para fazer isso, você deve entrar na plataforma do OCS com sua ID e
senha de usuário e, uma vez dentro, você deve clicar no link que diz "Ativar".

Dentro da seção "Ativar remessas", você deve clicar no link "Trabalho em recensão”

Uma vez na seção de Revisão você deve inserir o novo arquivo na seção Diretor tomando decisões, subseção
Versão depositada pelo autor, lá você deve selecionar o arquivo e pressionar o botão Subir.

Depois que o novo documento corrigido for carregado, você verá na subseção Versão do autor o arquivo com o
nome atribuído pelo sistema:

Posteriormente, você deve notificar o Diretor da Seção, por e-mail, de que você fez o upload do arquivo corrigido.
Para fazer isso, você deve clicar no ícone de correio na subseção Notificar o diretor. Lá você deve escrever sua
notificação para o Diretor em formato livre.
Nota: É importante que você não se esqueça de notificar o Diretor da Seção que você já enviou o arquivo
corrigido para a plataforma OCS, caso contrário, o Diretor da Seção não saberá que o documento está pronto
para ser incluído no congresso.

