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1.  Apresentação do Sistema OCS

O Sistema OCS (Open Conference System) é o sistema mundialmente utilizado 
em eventos acadêmicos e científi cos, sendo o sistema que dá suporte a grande 
maioria dos Congressos e Revistas Eletrônicas do Brasil e do Mundo.
A  escolha  do  sistema  OCS  foi  baseada, além  dos  critérios  acima  já  expostos, 
também  pelo  fato  dele  ser  um  sistema  de  código  livre,  portanto,  sem  custo 
algum  em  relação  a  sua  implantação  e  utilização,  além  de  ser  totalmente 
parametrizável aos eventos.
Ele segue a lógica de qualquer congresso, prevendo a submissão dos trabalhos, 
avaliação por pares, devolutiva aos autores e submissão do trabalho fi nal após 
as correções.
Por  ser  praticamente  um  sistema  de  gestão  de  eventos  acadêmicos,  assim 
como todo sistema de gestão, o OCS não permite “jeitinhos” e todas as etapas 
do  processo  devem  ser,  obrigatoriamente,  seguidas.  Esse  manual  tem  por 
objetivo esclarecer todas as etapas e procedimentos necessários para a correta 
utilização do sistema.

2. Acessando o Open Conference System

O sistema poderá ser acessado através do seguinte link:
https://conferencias.ufrj.br/index.php/sintae/sintae2018

Você será direcionado para a tela inicial, que segue: 
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Nessa tela inicial você poderá verifi car todos os eventos e submissões ativas e 
também a todas as principais funcionalidades do sistema 

3.   Criando a sua conta de usuário

O primeiro passo para utilizar o OCS e poder submeter trabalhos ou qualquer out-
ra  funcionalidade  do  sistema  é  você  realizar  seu  cadastro  e  criar  seu usuário.
Para realizar seu cadastro, ainda na tela principal, clique em CADASTRO:

O próximo passo será você escolher uma das conferências disponíveis e para a 
qual  você  deseja  se  cadastrar.  Uma  vez  criado  o  cadastro,  você  poderá  se 
inscrever e participar em qualquer evento, NÃO SENDO NECESSÁRIO CRIAR UM 
CADASTRO  para  cada  evento,  mas  nesse  primeiro  momento,  você  deverá 
escolher um deles.
Caso  o  evento  tenha  mais  de  uma  forma  de  submissão,  aqui  chamados  de 
conferências. Da mesma forma que foi descrito acima, selecione ao menos uma 
conferência para se cadastrar.
Após  fazer  essas  escolhas,  você  será  direcionado  para  a  página  de  cadastro, 
conforme a seguir:
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São obrigatórios todos os campos marcados com *, sendo os demais, opcionais. 
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Caso você já tenha um cadastro no sistema, mas queira se cadastrar num outro 
evento,  mesmo  que  de  outra  área,  não  há  necessidade  de  fazer  um  novo 
cadastro,  nesse  caso,  escolha  a  opção  “já  tenho  cadastro  no  sistema  ou  em 
outra conferência no portal”, que fi ca no início da tela de cadastro, conforme a 
imagem abaixo:

Nesse caso, você simplesmente deverá fazer o login com os dados já existentes. 
Veja a tela abaixo:
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Uma vez que você já tenha feito seu cadastro e efetuado seu login, você será di-
recionado para a sua tela inicial. Através  dessa  tela  você terá  acesso  a  todas  as  
conferências  que  você  esteja cadastrado,  a  todas  as  conferências  que  você  já  
participou  e,  caso  seja avaliador de alguma conferência, também é o local por 
onde você irá gerenciar as submissões que você deve avaliar.

4.   Submetendo um trabalho numa Conferência

Se  você  quiser  submeter  um  trabalho  para  qualquer  conferência,  efetue  o 
login, após a criação do seu cadastro e, depois, selecione a Conferência para a 
qual deseja fazer a submissão.
Será  exibida  uma  tela  com  as  informações  gerais  da  Conferência. 
Se  a  chamada  para  a  submissão  estiver  ativa,  clique  no  segundo  link  das In-
formações sobre a Conferência, no item: Chamada para submissões.  Conforme 
segue abaixo:
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Antes de iniciar sua submissão, acesse a aba “Políticas das Modalidades” e veri-
fique informações importantes quanto a escolha do eixo temático.
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Será  exibida  uma  nova  tela  com  as modalidades da conferência e as  Diretrizes  
para  autores.  São  informações importantes, portanto, realize sua leitura aten-
tamente.

Para iniciar o processo de submissão, clique no link, conforme imagem abaixo:
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Agora você será direcionado para o processo de submissão, que é realizado em 
algumas etapas. Conforme indica a imagem abaixo:

O  próximo  passo  será  você  preencher  os  Metadados,  conferir  seus  dados 
pessoais e de contato, além de preencher o Título e um Resumo do trabalho, 
conforme a imagem a seguir:
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Após  preencher  todos os campos necessários, clique novamente em Salvar e 
Continuar e você será direcionado para a tela da Confi rmação da Submissão.

Se você clicar em Submissões ativas, poderá verifi car todos os  trabalhos que você 
já submeteu, além de verifi car se há necessidade de fazer alguma outra ação.

5.   Orientações gerais

É  muito  importante  que  você  acesse  o  sistema  com  frequência  para  verifi -
car  se recebeu alguma  mensagem,  se  existe alguma ação que  você tenha  que  
tomar,  seja como autor ou como avaliador. 
Também  é   importante   informar,  no   seu  cadastro,  um   e-mail  que   você  
acesse frequentemente,     pois     todas    as     notifi cações    do     sistema     serão    
enviadas automaticamente para ele.
Lembre-se  de  verifi car  sua  caixa  de  SPAM,  pois  eventualmente  elas  podem  
ser enviadas para essa pasta.

Em caso de dúvidas, entre em contato através do link:
sintae@pr4.ufrj.br


