
Orientações para Submissão de Resumos  

SNCT 2018 

01) Acesse o portal: https://ticketphone.com.br/site/eventos 

02) Encontre e clique na atividade: SUBMISSÃO DE TRABALHOS - Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia em Roraima. 

 

03) Após clicar na imagem acima, deverá abrir em seu navegador a 

seguinte imagem: 

 

Clique no botão “Faça sua inscrição” para poder fazer a submissão. 

https://ticketphone.com.br/site/eventos


04) Ao clicar no botão “Faça sua inscrição” deverá aparecer a seguinte 

tela: 

 

Escolha para qual tipo de trabalho deseja realizar a submissão. Se for 

submeter apresentação oral e outro trabalho para pôster, você pode 

escolher os dois ao mesmo tempo.  Para escolher a quantidade de 

trabalhos que deverá submeter, clique nas setas. Conforme indicado na 

figura acima.  

- Desconsiderem os valores descritos na tela. O 

evento é gratuito! 

 

Ao final, quando já escolhido o tipo de submissão, conforme 

figura acima, clique no botão “Próximo” para realizar a 

submissão. 

05) Ao clicar no botão “próximo” aparecerá a tela com o 

título “comprar”. Fique tranquilo... “comprar” é um termo 

do aplicativo Ticketphone. Preencha seus dados 



corretamente, pois o certificado será emitido com base nos 

dados que você inserir nesta tela, bem como a comunicação 

por e-mail (confira o e-mail, caso contrário não teremos 

como entrar em contato). 

 

Observe que o exemplo mostra apenas a exposição em pôster, 

logo somente o campo “arquivo 1” está habilitado para inserir 

o resumo. Caso tenha escolhido os dois, os dois deverão ficar 

habilitados.  Observe a figura abaixo: 



 

06) Ao clicar em escolher arquivo a seguinte tela deverá 

aparecer: 

 

Escolha o arquivo (resumo): este processo é equivalente à 

anexar um arquivo no seu gerenciador de e-mail. 

 

07) Após selecionar o arquivo em sua unidade de 

armazenamento, deverá aparecer a seguinte tela: 



 

Clique no botão “próximo”. 

 

08) Ao clicar no botão “próximo” deverá aparecer esta tela: 

 

 

Caso tenha aparecido esta tela, seu resumo foi submetido 

corretamente. 

 

O Sistema não gera senha, não gera login e não encaminha e-

mail de confirmação. Esta tela acima é a tela de confirmação. 

 

A comissão organizadora, em breve, irá lhe enviar um e-mail 

com o resultado da avaliação de seu resumo. 

 



Caso tenha dúvidas para realizar a submissão, haverá 

expediente no Laboratório de Informática da UERR. De segunda 

a sexta das 08 as 12 horas. 

 

 

 


