
Sistema Eletrônico de Submissão de

Trabalhos Univates - OCS



Para realizar a submissão de trabalhos no Sistema Eletrônico de Submissão

de Trabalhos Univates - OCS, o autor deve inscrever-se primeiramente no Sistema de

Inscrições da Univates no endereço: https://www.univates.br/sistemas/inscricoes

Após a inscrição,  o  sistema de inscrições gerará automaticamente os dados

(login e senha) para acessar o sistema de submissão de trabalhos e enviará para o seu

e-mail cadastrado no sistema de inscrições.

Para acessar o Sistema Eletrônico de Submissão de Trabalhos Univates –

OCS,  abra  o  navegador  de  Internet  e  digite  o  seguinte  endereço:

https://www.univates.br/ocs/index.php/sisa/ 

A tela inicial do sistema, ilustrada abaixo, mostra a Página da Conferência.

Nesta tela, selecione o tipo de Submissão:  Artigos Completos ou Resumos

Simples. 

Após  a  seleção  do  tipo  de  submissão,  aparecerá  a  tela  da  conferência

selecionada. 

Clique no link da 

submissão escolhida.

https://www.univates.br/sistemas/inscricoes
https://www.univates.br/ocs/index.php/sisa/


Nesta  tela,  digite  o  login  e  senha  que  o  sistema  de  inscrições  gerou

automaticamente após a sua inscrição no sistema de inscrições.

Atenção: Este manual foi criado com o tipo de submissão Artigos Completos,

por isso tem mais passos (transferência de arquivo) que o tipo Resumos Simples.

Em seguida, aparecerá a tela da conferência do tipo de Submissão escolhida,

ilustrada na figura abaixo:

Em seguida,  aparecerá  a  tela  inicial  do  sistema,  ilustrada  abaixo.  Esta  tela

mostra a Página do Usuário.  

Nesta  tela,  clique  no  link  [Nova  submissão] para  iniciar  o  processo  de

submissão do trabalho.

Na próxima tela, os autores devem escolher o  Eixo Temático, concordar com

as Diretrizes para Submissão e também com a Declaração de Direito Autoral. 

Os passos 1, 2, 3, 4 e 5 estão ilustrados nas figuras abaixo:

Clique aqui para fazer 

o cadastro no sistema.

Clique aqui para 

iniciar a submissão.

Insira seu Login e 

Senha gerados pelo 

Sistema de Inscrições.



Após o clique no botão  Salvar e continuar, aparecerá a tela  para anexar o

arquivo do seu artigo completo (Passo 2). Nesta tela, clique no botão Escolher arquivo

para  selecionar  o  arquivo  desejado  e  depois  clique  no  botão  Transferir.  Após  a

transferência do arquivo, clique no botão Salvar e continuar.

Marque a caixa de seleção 

para concordar com a 

Declaração de Direito Autoral.

Leia com atenção e 

marque cada uma das 

caixas de seleção.

Após a seleção das caixas, 

clique aqui para continuar.

Selecione o 

Eixo Temático. 

Selecione a 

Modalidade. 



Após o clique no botão  Salvar e continuar, aparecerá a tela (Passo 3) para

preencher os dados dos Autores e do Resumo. Os passos estão ilustrados abaixo.

Preencha os campos 

com os dados dos 

Autores.

Breve resumo 

do currículo 

(opcional).

Botão para 

incluir mais 

Autores.

Clique aqui para anexar o 

arquivo do artigo no sistema.

Clique aqui para 

continuar a submissão.



Após o clique no botão  Salvar e continuar, aparecerá a tela Confirmação da

Submissão (Passo 5). Para isto, clique no botão  Concluir Submissão para finalizar a

submissão do trabalho. Veja a próxima tela mostrada na figura abaixo.

Após o clique no botão  Concluir  Submissão,  aparecerá  a tela  Submissões

Ativas.

Clique no botão Salvar e 

continuar para ir para o passo 

de conclusão da submissão.

Título do 

Trabalho.

Insira 3 a 5 

palavras-chave.

Para finalizar, clique no 

botão Concluir Submissão.

Para visualizar os dados da submissão, 

clique em Submissões Ativas.



Na tela Submissões Ativas, ilustrada na figura acima, é possível ver todas as

submissões realizadas e a situação de cada uma. Para ver  os dados da submissão,

clique em cima do Título da Submissão.

Em caso de dificuldades com o processo, entre em contato através do e-mail

sisa.trabalhos@univates.br ou pelo telefone (51) 3714-7000 ramal 5906 para suporte1.

1 Este  manual  foi  desenvolvido  pela  Maria  Abadia  Lacerda  Dias,  funcionária  da  Sala  de  Formação

Tecnológica da Univates.

Clique aqui para ver os 

dados da submissão.

Clique aqui para realizar outra 

submissão de trabalho.

mailto:sisa.trabalhos@univates.br

