
PASSO-PASSO SUBMISSÕES – TEMAS LIVRES
FAVOR CONSULTAR NOSSO MANUAL NO SITE DO 

CONGRESSO.

DATA PARA SUBMISSÕES ATÉ 10/04/2023



Acesse: 
https://sis.automacaodeeventos.com.br/2023/cbdor/sis/inscricao/index.asp?s=cb

dor

Entre com seu LOGIN e SENHA. Abrirá seu DASHBOARD, ao lado esquerdo terá a opção 
de submissão de trabalhos. Lembrando que essa opção só será liberada após a 

inscrição no congresso: 

https://sis.automacaodeeventos.com.br/2023/cbdor/sis/inscricao/index.asp?s=cbdor
https://sis.automacaodeeventos.com.br/2023/cbdor/sis/inscricao/index.asp?s=cbdor


Abrirá o sistema de submissões. Clique em “enviar 
trabalho”.



Na etapa 1 deverá preencher todos os campos e 
clicar em próximo: 



Na etapa 2, clique em nova instituição. Abrirá uma 
caixa:



Neste formulário preencher os dados da 
instituição, e em seguida clique em “SALVAR”.



CLIQUE NA OPÇÃO PRÓXIMO:



Na etapa 3, clique na opção “novo autor”:



Preencha o formulário:



Clique em “Salvar”, e repita o mesmo processo para 
inclusão dos demais autores:



Etapa 4, nessa etapa será onde digitará o resumo do 
trabalho. Atente-se aos números de caracteres.

*Não serão permitidos, tabelas e imagens.



Ainda na etapa 4, favor anexar o trabalho completo:



Após anexar o trabalho completo, clique em 
“Enviar”:



Etapa 5, confirmação dos dados. Revise antes de 
enviar:



Receberá a confirmação pelo sistema:



Como também por e-mail: 



Qualquer duvida favor contatar nossa secretária 
através do WhatsApp: (11) 97572-1403
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