
1. Acesse o site https://www.49cbg.com.br/envio-de-resumos.php e selecione a opção “Clique 

aqui para enviar seu resumo/Submit abstract” 

Figura 1: Menu envio de resumos 49º CBG 

 

2. Na página de login no sistema de submissão de resumos selecionar a opção “Ainda não sou 

cadastrado” 

Figura 2: Login no sistema de submissão 

 

3. Preencher o formulário de novo cadastro e selecionar a opção “Prosseguir”. 

Figura 3: Formulário de novo cadastro 

https://www.49cbg.com.br/envio-de-resumos.php


 

4. Para submeter trabalhos é necessário gerar adesão no evento, selecione a opção 

“Inscrições” para prosseguir com a inscrição. 

Figura 4: Página inicial sistema de trabalhos 

 

5. A adesão será realizada em quatro etapas, selecione “Próximo” para prosseguir: 

Figura 5: Passo a passo adesão 
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6. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 6: Passo a passo adesão 

 

7. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 7: Passo a passo adesão 
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8. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 8: Passo a passo adesão 

 

9. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 9: Passo a passo adesão 

 

10. O valor da sua inscrição estará selecionado de acordo com a categoria escolhida. Não se 

preocupe, o pagamento de sua inscrição não será solicitado para submissão do resumo. 

Selecione a opção “Pagamento”. 

Figura 10: Passo a passo adesão 
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PREENCHER OS ITENS 
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11. A confirmação do valor de sua inscrição será solicitada. Selecione “Confirmar”. 

Figura 11: Passo a passo adesão 

 

12. Sua adesão ao evento foi gerada, fique tranquilo pois nenhum boleto foi gerado para 

pagamento. O pagamento de sua inscrição poderá ser realizada futuramente após o 

comunicado de aprovação de seu resumo. Próximo passo selecione “Trabalho”. 

*Caso deseje aproveitar os descontos promocionais para inscrições antecipadas você poderá 

proceder com o pagamento de sua inscrição. 

Figura 12: Adesão ao evento gerada 

 

 



 

13. Selecione a opção “Enviar Resumos” 

Figura 13: Sistema de submissão de resumos 

 

14. Pedimos a gentileza de que leiam todas as informações com atenção antes de enviar o 

arquivo. Selecione “Concordo com a regra”. 

Figura 14: Normas para envio de resumos 

A ADESÃO AO EVENTO FOI GERADA. PARA SUBMISSÃO DO 
TRABALHO NÃO É NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO.  

PRÓXIMO PASSO SELECIONE A OPÇÃO “TRABALHOS” 



 

15. As primeiras informações de preenchimento são as de autor apresentador, autor principal 

e coautores. Todos os itens sinalizados em * são de preenchimento obrigatório. Após informar 

o EVENTO será solicitada a classificação da SESSÃO TEMÁTICA (preenchimento obrigatório). 

Selecione “Salvar”. 

Figura 15: Formulário de submissão de resumos 

 

16. Após o cadastro dos autores e informações pertinentes ao resumo, você precisará realizar 

o envio do resumo para o sistema selecionando a opção  conforme descrito abaixo. 

Figura 16: Envio do resumo para avaliação 

PREENCHER TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS 
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17. Selecione a opção “Selecione um arquivo” para enviar o resumo para avaliação. NÃO SE 

ESQUEÇA O FORMATO ACEITO É DOC OU DOCX! Após a escolha do arquivo, selecione “Enviar”. 

Figura 17: Envio do resumo em DOC ou DOCX 

 

18. Em caso de aceite do arquivo enviado, um link para download será disponibilizado 

conforme abaixo. Selecione “Fechar”. 

Figura 18: Aceitação do arquivo enviado 

SELECIONE O ARQUIVO DO RESUMO A SER 
SUBMETIDO NO FORMATO DOC OU DOCX 



 

19. O resumo foi submetido com sucesso e encontra-se aguardando avaliação. Quaisquer 

alterações necessárias ao envio de seu resumo poderão ser realizadas através do campo 

“Acões”. 

Figura 19: Confirmação da submissão do resumo 
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