COMO SE INSCREVER PARA COLÓQUIO DE MODA
INSCRIÇÃO DE TRABALHO
Todos os autores deverão ser sócios da Abepem e estar com anuidade em dia,
caso ainda não seja sócio, faça primeiro este processo pelo link
https://eventmaster.com.br/event/abepem/registration para depois prosseguir com
a inscrição do trabalho.
Para renovar sua anuidade faça o depósito no valor referente a sua categoria e envie
o comprovante para coloquiodemoda.abepem@gmail.com
Dados para Depósito
Favorecido: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MODA
CNPJ 11579889/0001-20
341 - BANCO ITAÚ
AG 8571 C/C 11306-0
TABELA DE VALORES 2016
Categoria Valores
Professor/Pesquisador R$ 120,00
Profissional do mercado R$ 120,00
Aluno de Pós-graduação R$ 80,00
Aluno de Graduação R$ 50,00
Instituição de Ensino R$ 250,00
SÓCIOS DA ABEPEM
a) Clique no link: https://app.eventmaster.com.br/event/moda15/registration

b) No sistema, SELECIONE SUA CATEGORIA e clique em continuar

c) FAÇA O SEU CADASTRO – preencha seus dados pessoais e
continuar.

clique em

d) Caso queira fazer um MINICURSO escolha a atividade (curso) desejado – só é
possível sem inscrever em 1 minicurso – e clique em continuar.
Fique atento aos horários dos cursos para não selecionar mais de uma opção no
mesmo horário

CASO NÃO QUEIRA FAZER MINICURSO CILQUE DIRETO EM CONTINUAR

e) ENVIO DE RESUMO (o resumo equivale a primeira versão do trabalho
completo, mas sem os dados dos autores que será encaminhado para
avaliação cega) – Escolha a categoria de trabalho, caso seja necessário use a barra
de rolagem para encontrar a opção desejada.

INCLUA O NOME DOS AUTORES – caso seja o único autor, verifique se o nome
e e-mail estão corretos e clique em Terminar de inserir Autores.

MAIS AUTORES – inclua o nome e o e-mail do coautor e clique em adicionar. Repita
o processo até terminar de incluir todos os coautores e para finalizar clique em
Terminar de inserir Autores. Lembrando que para categoria GT são permitidos até
2 autores e para as categorias Comunicação Oral e Pôster até 5 autores.
IMPORTANTE: certifique-se de que o nome de todos os autores esteja no sistema,
pois é a partir desta informação que será gerado o cronograma de apresentações
e os certificados.

UPLOAD DO ARQUIVO – Digite o título completo do trabalho. Em seguida clique
no botão Escolher arquivo – selecione no seu computador o arquivo que contem o
trabalho sem dados dos autores (o arquivo deve estar salvo com o nome da
categoria e o título do trabalho, ex.: GT3- As relações entre corpo e moda, ou CO3
– título, ou PO3-título). A primeira versão do trabalho deve ser salva em doc. ou
docx. Após anexar o trabalho clique em Finalizar Submissão de Resumo.

ENVIO DE MAIS UM TRABALHO – Caso queira enviar mais trabalhos clique em
Sim, submeter mais um resumo.

Repita o processo de submissão dos trabalhos. Lembrando que cada autor por
submeter 1 trabalho na categoria GT, até 2 trabalhos na categoria Comunicação
Oral (CO) e até 2 trabalhos na categoria Pôster (PO). Após terminar de incluir os
trabalhos extras, clique em Não, finalizar o envio de resumos por enquanto.

f) Escolha a forma de pagamento

E finalize sua inscrição
ACESSO AO SISTEMA APÓS INSCRIÇÃO
Para acessar o sistema a qualquer momento após seu registro use o link
https://app.eventmaster.com.br/event/moda15/registration

