
   
 

 
C o m o  s u b m e t e r  u m  r e s u m o  a o  X I V  C o l ó q u i o  I b é r i c o  d e  

G e o g r a f i a  
 
O XIV Colóquio Ibérico de Geografia utiliza Sistema de submissão de gestão de conferências on-line, 
Open Conference System, para gerir o processo de receção e processamento de resumos e textos 
completos para o evento de 2014, a decorrer na Universidade do Minho, em Guimarães, Portugal. Por 
forma a ser considerado num eixo temático, os resumos têm que ser submetidos on-line através do 
processo que se indica de seguida. 
 
1. Antes de submeter um resumo ou texto complete, é necessário criar uma conta no Sistema. Se já 

criou uma conta, siga para o passo 2. 
 

a. Aceda a:
 http://www.lasics.uminho.pt/conferences/index.php/CEGOT/XIV_ColoquioIbericoGeogr
afia/ e escolha inscrição no menu principal 
 

 
ou vá a 
 
http://www.lasics.uminho.pt/conferences/index.php/CEGOT/XIV_ColoquioIbericoGeografia/login 
 

b. Escolha um Nome de Utilizador e uma Senha e preencha os campos disponíveis 
(especialmente os marcados com *). 
 

c. Não esqueça de introduzir as letras da imagem no campo de Validação, tal como elas 
aparecem.  

 
d. Deve marcar o campo “Autor””.  

 

 
 
 

2. Após criar a conta de utilizador, clique no link “Autor” abaixo de “XIV Colóquio Ibérico de Geografia” 
ou vá diretamente para a página de submissão de propostas em: 
 
http://www.lasics.uminho.pt/conferences/index.php/CEGOT/XIV_ColoquioIbericoGeografia/author/s
ubmit 
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a. No menu das “Sessões Temáticas” escolha o eixo temático ao qual pretende submeter o 

resumo. 

b. Em “Comentários ao Coordenador da Sessão Temática” indique o tipo de comunicação que 
pretende realizar (oral ou poster). 

c. Clique em “Guardar e continuar”. 

d. Preencha informação opcional caso necessário. Se o resumo tiver múltiplos autores, clique em 
“Adicionar Autor”. 

e. Preencha o título do trabalho. 

f. Escreva ou cole o conteúdo do resumo na caixa de texto. Não é possível submeter o resumo 
como anexo. 

g. Clique em “Guardar e continuar”. 

h. Não carregue ficheiros suplementares ao resumo. 

i. Clique em “Guardar e continuar”. 

3. Clique em “Concluir submissão” por forma a finalizar o processo de submissão. 

4. Deverá receber a confirmação de submissão por email em poucos minutos. 

5. Para submeter outro resumo regresse a  

http://www.lasics.uminho.pt/conferences/index.php/CEGOT/XIV_ColoquioIbericoGeografia/author/s
ubmit 
 

6. Uma vez submetido o resumo, pode ser editado fazendo login na sua conta em 
http://www.lasics.uminho.pt/conferences/index.php/CEGOT/XIV_ColoquioIbericoGeografia/login, 
clicando em “Autor” abaixo de “XIV Colóquio Ibérico de Geografia” e depois no título resumo que 
quer alterar. No entanto, assim que o processo de revisão tenha sido iniciado, não poderá fazer 
mais nenhuma alteração. 

7. É possível cancelar uma submissão incompleta. Este procedimento pode ser feito através da conta 
de autor, em “Submissões ativas”. Pode clicar em “Eliminar” na coluna de “Situação”. 
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