
 
 

Quer participar no V SEDiAr/III JISE e ainda tem algumas dúvidas? Preparamos uma 

lista de perguntas frequentes para te auxiliar: 

 

1 - Onde posso me informar mais sobre o evento? 

R: Para saber mais sobre o V SEDiAr & III JISE, acompanhe o  

site do evento - http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/ 

nossa página no Facebook - https://www.facebook.com/5sediar3jise/ 

e Instagram - https://www.instagram.com/vsediariiijise/?hl=pt-br 

 

2- Submeti trabalho para comunicação oral e ele foi aprovado. Preciso carta de 

aceite, como a recebo? 

R: Após avaliação dos resumos por parte dos coordenadores dos Simpósios Temáticos 

(ST), o sistema IELEventos manda automaticamente por email uma carta de aceite ao 

participante. No texto da mensagem aparecem todas as informações necessárias (Título do 

trabalho, ST, assinatura digital e período e local do evento). 

 

3- Submeti trabalho para comunicação oral e ele foi “aprovado com ressalvas”, 

o que eu devo fazer?  

R: Você precisa entrar novamente no sistema IELEventos com seu login e senha e 

acessando sua inscrição no ST escolhido, enviar o resumo corrigido uma vez atendidas as 

recomendações dos avaliadores. Os resumos NÃO DEVEM SER ENVIADOS POR MAIL, 

só serão considerados os que estão inseridos no sistema. 

 

4- Submeti trabalho para comunicação oral e ele foi reprovado, posso enviar para 

um outro Simpósio Temático? 

R: Não. Se seu resumo foi reprovado, você não poderá apresentar comunicação oral 

no evento. Porém, poderá se inscrever como ouvinte e também como participante nos 

minicursos. 
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5- Submeti trabalho para comunicação oral e ele foi “classificado sem vagas”, o 

que isso significa e o que eu devo fazer? 

R: Se seu resumo foi aprovado com a observação “classificado sem vagas” significa 

que o resumo está aprovado para apresentação como comunicação oral no evento, mas 

ele será realocado, dado que o simpósio pretendido está com as vagas preenchidas. Você 

deve ficar atento à divulgação da programação completa no site do evento para saber em 

que sala e horário você deverá apresentar sua comunicação. 

 

6- É necessário pagar a inscrição para apresentar o trabalho? 

R: Sim. Somente os participantes que tenham realizado o pagamento da inscrição 

poderão apresentar seu trabalho no evento. Confira no site 

http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/datas-importantes/ as instruções para efetuar o 

pagamento. 

 

7 - É possível reenviar o resumo por conta de algum erro de formatação? 

R: Uma vez enviado o resumo não será mais possível editá-lo ou substituí-lo durante 

o período de inscrições e avaliação. Se o resumo for aprovado, aprovado com ressalvas ou 

classificado sem vagas, haverá a oportunidade de editá-lo para a inclusão no caderno de 

resumos. Para isso, siga as instruções detalhadas no ponto 3- acima. 

 

 

8 - É possível participar como ouvinte no evento? 

R: Sim, mas é necessário fazer sua inscrição via o sistema IELEventos e pagar a taxa 

de inscrição correspondente. Para se inscrever é necessário primeiro se cadastrar como 

participante no sistema de eventos do IEL (http://ics.iel.unicamp.br/), caso ainda não esteja 

cadastrado, ou clicar em entrar, informando o login e senha. Feito isso, você deve encontrar o 

evento intitulado SEDIAR-JISE OUVINTES e clicar no botão participar do evento. Após 

essa etapa, é necessário informar sua instituição, selecionar o tipo de participação – ouvinte –  

e clicar no botão registrar.  

 

9 – Haverá oferta de minicursos durante o evento?  

R: Sim. A lista dos minicursos com suas respectivas ementas será disponibilizada no 

site junto com as instruções para a inscrição e pagamento. Somente participantes inscritos nos 

minicursos através do sistema IELEventos (http://ics.iel.unicamp.br/) e que tenham pago a taxa 

correspondente poderão participar dos mesmos. Consulte o site do evento. 

 

8- Como devo realizar o pagamento? 

R: No site serão disponibilizadas as instruções para acessar a plataforma para 

pagamento e serão explicados os procedimentos necessários. Consulte o site 

http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/datas-importantes/   

 

11 - Alunos da graduação serão isentos de taxa para assistir as mesas, simpósios 

e minicursos? 
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R: Os alunos da graduação podem se inscrever como ouvintes no evento (seguindo o 

procedimento explicado em 8- acima), sendo isentos de taxa e tendo acesso às mesas e 

simpósios. Para participar dos minicursos, é necessário se inscrever via o sistema IELEventos 

no minicurso desejado (ver 9- acima) e efetuar o pagamento da taxa referente a essa 

modalidade, disponível na tabela de valores em: http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/datas-

importantes/   

 

12 – Onde encontro a programação completa do evento? 

R: A programação completa do evento será divulgada no site 

http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/programacao/ . Acompanhe a atualização constante do 

site e das redes sociais do evento para estar bem informado sobre locais, horários e eventuais 

mudanças nas atividades programadas. 

 

 

FASE DE ENVIO DE RESUMOS PARA COMUNICAÇÃO ORAL (encerrada) 

 

1 - Quais os prazos para submissão de trabalhos? 

R: Os prazos de inscrição e submissão de trabalhos se encontram disponíveis no site 

do evento. 

 

2 - É possível apresentar mais de um trabalho no evento? 

R: Infelizmente não, cada participante poderá apresentar um único resumo, seja como 

autor ou coautor. 

 

3 - Alunos de graduação podem se inscrever? 

R: Só serão aceitos resumos de alunos de graduação quando se tratar de pesquisa de 

Iniciação Científica e em coautoria com o orientador ou outro aluno de pós-graduação. 

Lembrando que cada participante poderá apresentar unicamente um trabalho, seja individual 

ou em coautoria. Ressaltando que, portanto, se o orientador submeter resumo com um aluno, 

não poderá submeter outros, nem próprio nem em coautoria.  

 

4 - O que preciso fazer para me inscrever no evento? 

R: Para se inscrever no evento é necessário se cadastrar como participante no site de 

eventos do IEL (http://ics.iel.unicamp.br/), caso ainda não esteja cadastrado, ou clicar em 

entrar, informando o login e senha. Feito isso, você deve encontrar o Simpósio temático de 

seu interesse e clicar no botão participar do evento, referente ao Simpósio escolhido. Após 

essa etapa, é necessário informar sua instituição, selecionar o tipo de participação e clicar no 

botão registrar. Estando registrado no simpósio de seu interesse, você deve submeter o resumo 

do trabalho, indicar o email cadastrado do coautor caso o haja e clicar no botão enviar, 

concluindo sua inscrição no evento. 

Para mais informações, consulte o tutorial disponível em: 

http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/tutorial/ 

 

5 - Em qual formato devo enviar meu resumo, quando me inscrever no evento? 
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R: O arquivo do resumo deve ter formato .doc ou .docx e tem que ser editado em 

word, não pode ser convertido de software livre para .doc ou .docx.  

 

6 - Onde e quando posso encontrar os valores das taxas de inscrições para o 

evento? 

R: Os valores estão disponíveis no site do evento,  

http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/2a-fase/ 

 

7 - Estudantes da graduação que apresentarem sua pesquisa de Iniciação 

Científica na modalidade Comunicação Oral ficam isentos de pagamento? 

R: Não. Alunos de iniciação científica que queiram se inscrever na modalidade 

comunicação oral devem pagar a taxa de inscrição no mesmo valo que a de alunos da pós-

graduação. 

 

8 - Onde posso encontrar um modelo para formatação de resumo? 

R: O modelo está disponível para download no próprio sistema de submissão de 

resumo e inscrição como participante no Simpósio Temático. Após a inscrição como 

participante no sistema de eventos do IEL E no evento que leva o número e nome do Simpósio 

Temático escolhido, aparecerá a tela para submissão de resumo, onde estará disponível o 

modelo de resumo 

 

9 - Autor e coautor devem se inscrever e anexar o resumo para Comunicação 

Oral? 

R: Ambos autores devem se cadastrar no evento como participantes do simpósio 

escolhido, porém apenas o autor faz o upload do arquivo e informa o email cadastrado do 

coautor.  

 

10 - É possível inscrever mais de dois autores em um trabalho para a modalidade 

Comunicação Oral? 

R: Não, só é permitido dois autores por projeto (um autor e um coautor). 

 

11 - Alunos da graduação serão isentos de taxa para assistir as mesas, simpósios 

e minicursos? 

R: Os alunos da graduação podem se inscrever como ouvintes no evento, sendo 

isentos de taxa, e tendo acesso às mesas e simpósios. Para participar dos minicursos, é 

necessário efetuar o pagamento da taxa referente a essa modalidade, disponível na tabela de 

valores em: http://www2.iel.unicamp.br/sediarjise/2a-fase/. 

 

12 - É possível reenviar o resumo por conta de algum erro de formatação? 

R: Uma vez enviado o resumo não será mais possível editá-lo ou substituí-lo durante 

o período de inscrições e avaliação. Se o resumo for aprovado, haverá a oportunidade de editá-

lo para a inclusão no caderno de resumos. 
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