
Submissão de Trabalhos 
 
Passo 1: Acesse em seu navegador de internet o seguinte endereço: 
http://semanauniversitaria.unilab.edu.br/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 2: Acesse pelo Menu Principal a opção Inscrições:  
 

http://semanauniversitaria.unilab.edu.br/


 
 

Passo 3: Na tela de Inscrições, clique em Realizar Inscrição: 
 

 
 



Passo 4: Para realizar a submissão na Semana Universitária da Unilab basta entrar com o 
Usuário e Senha do Sig (caso não possua Usuário e Senha do Sig, verifique os passos 
extras ao fim desse documento): 
 

 
 
Passo 5: Selecione o encontro ou mostra que deseja submeter o trabalho: 
 

 
 
 
 



Passo 6: Preencha todos os campos do formulário de submissão de trabalho corretamente 
e clique no botão “Próxima etapa”: 

 
 
Obs 1: O Apresentador do trabalho submetido é o usuário que está submetendo o trabalho. 
Obs 2: Caso o Apresentador seja externo à Unilab, o nome do Orientador será digitado 
manualmente no formulário de submissão. Se não possui Orientador, digite neste campo o 
seguinte texto: "Não possui orientador". 
Obs 3: Serão permitidos até 4 co-autores em cada trabalho, além do Orientador. 
Obs 4: Será necessário adicionar os dados de todos os autores do trabalho. 
Obs 5: Todos os autores serão informados por e-mail sobre a submissão do respectivo 
trabalho. 
Obs 6: Os co-autores necessitarão entrar em contato diretamente com o Apresentador de 
cada trabalho para solicitar uma cópia do Certificado de Apresentação de Trabalho na 
Semana Universitária da Unilab, uma vez que o mesmo tenha sido devidamente 
apresentado.  



Passo 7: Preencha todos os campos do formulário de submissão de trabalho corretamente 
e clique no botão “Gerar trabalho”: 

 

 



Obs 1: No caso do resumo simples, apenas será necessário preencher o campo RESUMO 
nesta etapa. 
Obs 2: Para inserir imagens em um tópico, basta arrastar imagens do tipo JPG ou PNG para 
dentro da caixa de texto do respectivo tópico. 
Obs 3: As imagens já devem estar no tamanho correto para serem utilizadas no trabalho. 
Obs 4: Não poderão ser anexadas imagens em RESUMO. 
 
Passo 8: Confira o trabalho gerado pelo sistema. Caso esteja tudo correto, clique no botão 
“Confirmar submissão”: 
 

 
 
Obs 1: Caso precise alterar algo, basta clicar em “Voltar”. 
Obs 2: O botão “Link do trabalho”, abre em uma nova aba um link direto para o trabalho, 
para que possa compartilhar com quem seja necessário. 
Obs 3: O trabalho pode ser editado quantas vezes for necessária até o último dia de 
submissão.  



Passo Extra 1: Caso não possua usuário e senha do Sig, utiliza a opção disponível ao lado, 
chamada de Cadastro Externo, e após efetuar seu cadastro como usuário externo utilize 
seu login e senha criado para realizar inscrição de acordo com o passo 4: 
 

 
 

Passo Extra 2: Preencha com o seu CPF e clique em Verificar:  
 

 
 
 



Passo Extra 3: Preencha corretamente seus dados pessoais e clique em Salvar: 
 

 


