
Inscrição e submissão na plataforma Easychair 

 

Acedendo ao link para submissão (https://easychair.org/conferences/?conf=4slbei) a partir da 

página do IV SLBEI & I CLABIE, encontrará o campo de login: 

 

Caso não tenha uma conta Easychair, deverá proceder à criação de uma conta, clicando em 

“create an account”. 

 

1. Criação de conta Easychair: 

PASSO 1: 

Após clicar em “create na account”, o novo utilizador será encaminhado para a primeira fase. 

1. Clique no quadrado, confirmando que é um utilizador real 

2. Assim que apareça sinal de confirmação, clique no botão “continue”. 
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PASSO 2: 

Preencha os campos obrigatórios: 

1. Primeiro nome; 

2. Último nome; 

3. Endereço de email; 

4. Volte a preencher o endereço de email. 

Clique no botão “continue”. 

 

 

Deverá receber um ecrã a confirmar a inscrição no Easychair, com indicações de que mais 

informações serão recebidas por email. 
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Verifique o email. 

Deverá receber uma mensagem com o assunto “EasyChair account confirmation”. Por 

exemplo: 

 

Siga o link na mensagem. 

 

Na página que o link abrirá, o utilizador deve preencher os campos obrigatórios indicados com 

(*) e clicar no botão “Create my account”, no final do formulário: 

 

Tome nota do “User name” e “Password” para utilizações futuras. 



2. Submissão no IV SLBEI & I CLABIE: 

 

Acedendo ao link para submissão (https://easychair.org/conferences/?conf=4slbei) a partir da 

página do IV SLBEI & I CLABIE, faça o login: 

 

 

Depois do login, clique no link “enter as author”: 
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Preencha os dados dos autores. 

Estes dados não serão vistos pelos revisores das propostas. 

 

 

 

Preencha os campos do título e resumo (obrigatórios). 

 

  



Preencha o campo reservado para as palavras-chave (obrigatório). 

Deverá indicar uma “palavra-chave” por linha. 

 

 

 

Escolha o tópico a que corresponde a submissão. 

 

 

 

Indique a tipologia de submissão (obrigatório) – Comunicação ou Poster – e faça upload do 

ficheiro que preparou com base nos templates disponibilizados em 

https://www.slbei.com/inscricoes-submissoes2018:  

 

 

Quando tiver preenchido todos os campos necessários, clique em “Submit” no final do 

formulário. 
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