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• Para ter acesso ao EasyChair, acesse o link abaixo:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=simmec-emmcomp-2014

• Ao carregar, realize seu login inserindo seu nome de usuário e senha em seus respectivos 
campos. 

• Caso ainda não possua cadastro, siga os passos abaixo:
1. Clique no link “sign up for an account ”.

2. Na página seguinte, preencha o Captcha e clique em continue.

3. Em seguida, insira as informações solicitadas e clique novamente em continue.

4. Você receberá um e-mail de confirmação.

https://www.easychair.org/account/signup.cgi?conf=simmec-emmcomp-2014
https://www.easychair.org/conferences/?conf=simmec-emmcomp-2014


5. Acesse o link contido no e-mail e complete seu cadastro na página para a qual será 
direcionado.

6. Deverá aparecer uma tela indicando que seu cadastro foi realizado com sucesso. 
Clique no link para ir à tela de login.

• Após efetuar o login, clique na aba “New Submission” localizada no canto superior 
esquerdo.



• Uma tela com os termos de uso será exibida; leia e aceite os termos. Para prosseguir, clique 
em continue.

• Selecione “New Submission” novamente.
• Inicialmente, insira as informações dos autores.

1. Para usar suas informações cadastradas no EasyChair, clique sobre o link “click here 
to add yourself”.



2. Ao marcar a opção “Corresponding author”, você receberá e-mails informativos 
sobre suas submissões. Lembrando que pelo menos um autor deverá ter essa opção 
marcada.

3. Para adicionar mais autores clique no link “click here to add more authors”.

• O próximo passo é inserir as informações sobre o seu Paper. Lembre-se que o resumo 
(“Abstract”) tem um limite de 4000 caracteres.



• Em seguida, insira pelo menos três palavras chaves. Cada palavra deverá ser escrita em uma 
linha.

• Selecione os tópicos relevantes para o seu Paper.

• Para finalizar, verifique se todas as informações foram preenchidas corretamente e clique 
sobre o botão

• Caso queira verificar suas submissões, acesse a aba “My Submissions”.
 


