TUTORIAL PARA AUTORES DE ARTIGOS DEBATIDOS EM FÓRUNS
Para saber se seu trabalho foi aprovado, consulte seu parecer por meio
da BUSCA do espaço de submissões. Aprovamos um total de 39
trabalhos que garantirão o sucesso de nosso evento, junto a nossos
convidados nacionais e internacionais.

Saudações livres!

O XIII CILTec Online tem o prazer de contar com sua colaboração que
gentilmente submeteu seu trabalho à nossa apreciação para a participação desse debate que
propomos anualmente.
Para tanto, agora é a hora de você conversar sobre ele com os demais congressistas, nossos
leitores. Essa é mesmo uma oportunidade ímpar, pois imagine quantos colegas estariam em uma
comunicação presencial para te assistir e quantas perguntas você responderia. Creio que o
ambiente virtual dá espaço para muito ais debate dos trabalhos em si. Não desmerecemos o
presencial, pois entendemos perfeitamente os outros aspectos interacionais que essa
modalidade pode oportunizar.
Então, aproveite a oportunidade!
Para garantir um público leitor, além de nossos ouvintes já cadastrados encorajamos que
divulguem o evento (QUE AINDA ACEITA INSCRIÇÕES PARA OUVINTE) e o seu próprio
trabalho.
Para a sua APRESENTAÇÃO o que você deve fazer é interagir com seus leitores. Para isso,
1) efetue seu login no sistema e acesse o evento CILTec Online;
2) vá até a sala de FÓRUNS DE ARTIGOS, e encontre seu trabalho pelas trilhas temáticas

ou pela busca do fórum, localizada no espaço FÓRUNS DE ARTIGOS, no canto superior
direito;
3) apresente-se como autor nos comentários, responda às questões postas pelos seus
interlocutores, teça novas considerações, seja atencioso com seu público;
4) o prazo para interação se inicia na segunda-feira, dia 11/11, a qualquer hora, e termina
no dia 13/11, último dia do evento. Para efeito de certificados, aceitaremos comentários
postados até a sexta-feira, dia 15/11;
5) prestigie as conferências dos nossos convidados, nacionais e internacionais, de
acordo com os horários disponíveis nas salas das CONFERÊNCIAS CONVIDADAS.

Para alterações do seu artigo para PUBLICAÇÃO DE ANAIS, vá até o espaço de submissões,
encontre seu texto com uma BUSCA SIMPLES nesta mesma página, clique no PDF e clique em
EXCLUIR em seguida. Insira o novo arquivo em PDF e com a formatação orientada na chamada
dos trabalhos. O prazo já divulgado para essa operação é 19/11/2018, primeiro dia de evento.

Bom evento!

Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato.

Organização CILTec Online 2019.

