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Este ano a ABED está usando o sistema JEMS, da SBC - 
Sociedade Brasileira de Computação, para o recebimento dos 

artigos submetidos ao 28º CIAED - Congresso Internacional 
ABED de Educação a Distância. O acrônimo JEMS vem da 

descrição do sistema na língua inglesa "Journal and Event 
Management System". O objetivo do sistema JEMS é dar suporte 

ao gerenciamento de submissões e revisão de artigos para 
eventos cientícos.  



INFORMAÇÕES SOBRE O LOGIN DE ACESSO AO SISTEMA JEMS

Antes de usar o JEMS todos os usuários precisam se registrar completando os dados no Formulário de 
registro de usuário. Depois de preencher o formulário o sistema enviará seu número de registro JEMS e 
uma senha gerada automa�camente, para o email informado no cadastro.

ATENÇÃO: Antes de se cadastrar, cer�fique-se de não ter um cadastro anterior no JEMS. Se você já atuou 
como avaliador de ar�gos neste sistema ou mesmo se já fez submissão de ar�gos em outros eventos que 
também u�lizaram esta plataforma, certamente você já tem um usuário cadastrado. No cadastro de 
novos usuários, um aviso de "usuários duplicados" será apresentado pelo JEMS se for encontrado outro 
usuário no sistema usando a mesma combinação de nome ou sobrenome. Se você constatar através de 
uma mensagem desse �po que você possuí um usuário duplicado entre em contato com um dos 
Administradores do JEMS .

IMPORTANTE: Todos os coautores também devem estar registrados no JEMS. Antes de iniciar sua 
submissão, solicite aos coautores que já lhe informem seus números de registro JEMS pois isso facilitará a 
iden�ficação dos demais autores no momento da submissão do ar�go.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O JEMS
(usuários já cadastrados devem acessar a opção "Sign In" e novos 

usuários devem acessar a opção "Sign Up" no painel "Login Options")
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A tela para login de acesso ao 
JEMS  apresenta opções "Sign In" 
(para usuários já cadastrados) e 
"Sign Up" (para registro de
novos usuários).

Para se registrar (Sign Up), novos 
usuários devem completar os 
campos: rst name (primeiro 
nome), last name (sobrenome), 
country (país), email (endereço 
eletrônico), afliation (instituição).

Depois de preencher esses dados 
e clicar no botão "Create", uma 
senha aleatória será gerada pelo 
JEMS e enviada para o seu email 
(veja ao lado um exemplo do 
email enviado.

Agora você já tem seu registro 
JEMS e pode iniciar a submissão 
do seu artigo!

Acessando 
o JEMS

Sign In
(para usuários
já cadastrados)

Sign Up
(para registro de
novos usuários)

Exemplo da mensagem
enviada via email com
os dados de acesso para
os novos usuários.!
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A tela inicial do JEMS 
apresenta uma visão geral de 
todas as suas atividades, por 
exemplo, em "My 
Submissions" (minhas 
submissões) você visualiza as 
submissões já realizadas por 
seu usuário. Em "My Reviews" 
(minhas avaliações) você 
pode vericar os artigos 
designados para sua 
avaliação (caso atue como 
avaliador de artigo também).

Para a submissão, vamos 
acessar a opção "Open Calls" 
(chamadas em aberto) por 
meio do botão "View more" 
(veja mais).

Seu painel
no JEMS
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A visão geral da opção "Open Calls" (chamadas em aberto) 
mostra a relação de todos eventos com submissão aberta no 
JEMS. Você deve localizar o CIAED neste relação (conforme 
destacado no quadro vermelho ao lado).

Ao localizar o CIAED na lista de eventos, você notará que há 
um acesso especíco para cada uma das trilhas do Congresso. 
Em cada um das trilhas (exceto na trilha Sessão Pôster) há a 
opção de submissão de "Artigo Completo" (10 págs.) ou 
"Artigo Resumido" (5 págs.). No canto direito de cada opção, 
ao nal da linha, há o botão verde "Submit" (Submeter). 

Vamos usar como exemplo neste tutorial a Trilha 4: Gestão 
(submissão de artigo completo).

Atenção!
A descrição das trilhas para este evento está publicada no 
item 2.3 e a descrição dos tamanhos de artigos no item 3.6 da 
Chamada de Trabalhos (LINK). Consulte sempre a Chamada de 
Trabalhos para esclarecimentos de dúvidas de classicação do 
seu artigo antes da submissão.

Localizando o CIAED
no JEMS
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O processo de submissão é bem simples!

Você deve atentar-se às informações iniciais da página e em 
seguida preencher os dados de cadastro de seu trabalho no 
formulário de registro. Os campos com preenchimento 
obrigatório são:

- Título
- Resumo
- Autores (sobrenome ou e-mail do autor registrado no JEMS. 
Todos os autores do artigo devem ser registrado no JEMS antes do 
registro do artigo. O JEMS permite um número máximo de 8 
autores por artigo)

- Categoria

Na sessão "Arquivos do Artigo", há um botão "Escolher 
Arquivo". Clique nesta opção para localizar o arquivo do seu 
artigo em sua máquina e anexá-lo à submissão.

Ao nal da página, clique no botão azul "Submeter" para 
enviar sua submissão (se houver algum erro ou campo 
obrigatório não preenchido o sistema emitirá um aviso na tela 
e não permitirá a submissão até a correção do problema.

Submetendo o artigo
no JEMS

Upload do Artigo

Submeter

Adicionar autores

*
*

*

*

*
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O sistema exibirá os dados da sua submissão na tela e enviará uma mensagem automática (via email) para seu endereço de email cadastrado. Essa 
é sua conrmação de submissão do artigo.

Todas as comunicações entre o Comitê-Técnico Cientíco CIAED e os autores será por meio do autor principal. A comunicação se estabelecerá, 
principalmente, via email, no endereço cadastrado no sistema JEMS (que atento às mensagens recebidas via email para não perder nenhum prazo!

Em caso de dúvidas entre em contato direto com a equipe ABED:
Fone xo: (11) 3275-3561 (seg. à sex / horário comercial)
Whatsapp: (11) 96602-3873 (mensagens)
Emails: atendimento3@abed.org.br / abed@abed.org.br 
Site: https://www.abed.org.br/site/pt/fale_conosco/

Submissão realizada com sucesso!
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