
INSTRUÇÕES AOS AUTORES – PLATAFORMA JEMS

Este  documento  serve  como guia  para  submissão de  artigos  na categoria  Trabalhos
Completos para o XIX SPOLM por meio da plataforma JEMS.

1. Cadastro na plataforma

Entre no site do sistema JEMS em https://submissoes.sbc.org.br, em seguida clique em
“create your account here”.

Preencha os dados do formulário para a criação de uma nova conta no sistema. Em
seguida clique em “new user”.



Para usuários que já possuem cadastro na plataforma JEMS, entre no site do sistema em
https://submissoes.sbc.org.br, em seguida efetue o login.

Caso tenha esquecido sua senha, faça o  login (com seu nome) deixando a senha em
branco. Descubra, na lista que aparecerá, o e-mail com o qual está cadastrado, marque a
linha do seu nome e clique em login no inferior da tela. A página retornará para a tela de
login. Clique em e-mail para receber a senha no e-mail cadastrado. 
 

2. Upload do artigo

Após  acesso  à  plataforma  JEMS,  clique  no  nome  do  evento  “SPOLM  2019”  para
submissão de seu artigo. Esse passo redirecionará o autor para a página do evento no
sistema JEMS.



Na página do evento no sistema JEMS (SPOLM 2019) clique sobre o botão "Submit
paper".

Preencher as informações do artigo no formulário de registro:
 Author: o sobrenome ou e-mail do autor registrado no JEMS. Todos os autores

do artigo devem se cadastrar na plataforma JEMS antes da submissão do artigo.
A plataforma JEMS permite um número máximo de 8 autores por artigo;

 Paper title: o título do artigo;
 Paper abstract: o resumo do artigo em português;
 Paper topics:  selecione apenas um tópico que represente a área principal  de

interesse do artigo; e
 Track:  selecione o tipo de submissão do artigo como “Trabalhos  Completos

2019”. 

Clique sobre o botão "Submit" e você verá uma tela de confirmação do registro
do seu artigo.



Para  submeter  o  arquivo  associado  ao  artigo  cadastrado  clique  sobre  o  link
"upload" que aparece na tela de confirmação do registro do artigo. 

Clique em “Selecionar arquivo” e em seguida em “Upload” para carregar o artigo na
página. O arquivo deve possuir até 16 páginas e formato PDF.



Após upload do artigo, será enviada uma mensagem de confirmação da submissão do
trabalho para o e-mail cadastrado pelo autor, na plataforma JEMS. 

O artigo submetido será enviado para um Comitê de Avaliadores Pareceristas (CAP) e o
autor  receberá por e-mail  um parecer  sobre a aprovação ou reprovação do trabalho.
Caso o artigo seja aceito, novas atualizações sobre o processo de submissão da versão
final serão enviadas por e-mail posteriormente.


