
TUTORIAL PARA SUBMISSÃO 

DE TRABALHOS 



1. Acesse www.redeestrado.org 

www.redeestrado.org 



2. Acesse a aba “seminários da Red / Seminarios Internacionais 

www.redeestrado.org 



3. Acesse o sistema para submissão de trabalhos 

www.redeestrado.org 



4. Faça seu cadastro no sistema de submissão de trabalhos 

Se já possuir cadastro, acesse 

com seu email e senha 

ATENÇÃO: todos os autores 

devem se cadastrar no sistema 



5. No menu “Inscrições e pagamentos” selecione sua modalidade de 

inscrição no campo “vínculo” 



5. No menu “Inscrições e pagamentos” selecione sua modalidade de 

inscrição no campo “vínculo” 

Atenção: para as opções “estudante de 

graduação”, “estudante de pós-

graduação” e “professor de educação 

básica” é preciso anexar comprovante 

de vínculo. 



6. No menu “Submissão” selecione a opção “Trabalho” 



1º - Selecione os autores, um por um, por meio do email 

utilizado para o cadastro (é preciso que todos os autores 

estejam cadastrados no sistema), clicando em “adicionar” 

após ter inserido o endereço de email; 

 

2º - Após inserido os nomes, estes serão listados na parte de 

baixo.. Clique em “continuar” 



1º - Insira os dados do trabalho: Título, selecione a 

modalidade (trabalho acadêmico, relato de experiência, 

pôster) e o eixo em que se encaixa e insira as palavras-

chave; 

 

2º - Anexe os arquivos (resumos curto e expandido) 

cada um em seu devido campo; 

 

3º Clique em “concluir” 



Após a submissão do trabalho, é apresentada uma tela 

de confirmação com os dados inseridos e um código de 

controle. Imprima ou salve em pdf para futuras 

comprovações. 



7. Acesse o site https://tiendaupch.pe/  para efetuar o pagamento da inscrição 

ATENÇÃO: todos os autores devem efetuar o 

pagamento da inscrição para ter o trabalho 

avaliado pelo Comitê Científico 

Tutorial para efetuar o pagamento disponível em: 

http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-

TiendaVirtualUPCH.pdf 

http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf
http://redeestrado.org/wp-content/uploads/2018/02/Tutorial-TiendaVirtualUPCH.pdf


ATENÇÃO: todos os autores devem efetuar o 

pagamento da inscrição para ter o trabalho 

avaliado pelo Comitê Científico 
 

seminario.red.estrado@oficinas-upch.pe  


