
 

Tutorial de submissão de trabalhos 
 

Acesso: www.abrhidro.org.br/[NomeHotsiteEvento]/submissao 

Tela inicial de submissão é exibido os dados do evento e o botão para identificação do autor 

Autor responsável deverá possuir cadastro no sistema da ABRHidro, se já possui basta informar seu email e 

senha de cadastro, caso não tenha basta realizar o cadastro é rápido. 

 

 

Após identificar-se, o sistema já carrega o evento, para fazer uma nova submissão basta clicar no botão 

“Nova submissão”. 

 

  



 

É carregado o formulário de cadastro do trabalho com as informações básicas dele. 

 

Selecionado as opções e preenchido os campos, deve-se clicar no botão “Salvar e continuar”. 

 

Próxima tela é o formulário para anexar o(s) arquivo(s) do trabalho. 

 

Caso o autor não deseje publicar o arquivo completo do trabalho no sistema de ANAIS depois do evento, 

ele pode informar um segundo arquivo que será publicado (resumo expandido). 

 

Depois de selecionar o(s) arquivo(s), basta clicar no botão “Salvar e continuar”. 



 

Próxima tela é para o cadastro dos autores e identificação do apresentador. 

 

 

Clicando no botão “Cadastrar autor” é exibido o formulário de cadastro. 

 

Ao informar o CPF o sistema faz uma busca nos cadastros, encontrando os demais campos são preenchidos. 

Caso não encontre o CPF, assim que preencher o email o sistema realiza uma nova busca se encontrar 

preenche os demais campos. 

Caso o CPF e nem o Email sejam encontrados, assim que começa a digitar o nome o sistema realizar uma 

nova busca e sugere nomes conforme os resultados encontrados na base de dados. Ao selecionar um deles, 

os demais dados são preenchidos, permitindo informar apenas a instituição e departamento. 

 

 

  

Caso o autor responsável não possua todas informações do autor, ele pode concluir o cadastro do trabalho mais tarde, desde 
que informe os autores até a data limite de submissão. 
Enquanto estiver no período de submissão o autor pode alterar os dados do trabalho, arquivos e autores. 



 

Lista de autores cadastrados é exibida assim que um autor é cadastrado. 

 

Quando possui vários é possível informar qual o autor será o apresentador do trabalho, reordenar os 

nomes (1º autor, 2º autor, etc.) e também é possível retirar um autor clicando no ícone vermelho bem à 

direita da lista. 

 

Depois de informar todos os autores basta clicar no botão “Finalizar” para retornar a tela inicial do sistema. 

Para cadastrar um novo trabalho, basta repedir os passos. 

 

Tela inicial do sistema de submissão lista os eventos com submissões em aberto com as opções para 

realizar a inscrição, submissão, vinculação de inscrição ao trabalho e coordenação dos trabalhos. 

 



 

Função dos botões: 

Inscrição: é carregada a tela de inscrição no evento. 

Submissão: é carregada a tela com os trabalhos já submetidos e opção de enviar um novo. 

Vinculação: é carregada a tela com os trabalhos submetidos para vincular à inscrição previamente realizada 

e confirmada (pagamento confirmado). Veja abaixo. 

Coordenação: é carregada a lista de trabalhos submetidos no evento para que o coordenador da seção 

tenha acesso a todos em uma única tela. Veja abaixo. 

 

 

 

Tela de vinculação de trabalhos 

 

Se o autor possuir uma inscrição válida ele pode informar os trabalhos vinculados à inscrição dele. 

Basta clicar nos links “Vincular” ou “Desvincular” quando deseja trocar de trabalho. 

 

  



 

Tela de coordenação de trabalhos 

 

 

Ao clicar no código do trabalho como demonstrado acima, é carregado a tela com todas as informações do 

trabalho como demonstrado abaixo. Clicando no botão “Baixar arquivo” é baixado o arquivo do trabalho. 

 

 


