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Objetivo 

• O SIEC (Sistema de Inscrição para Eventos e Cursos da 

UNEMAT) visa à informatização e automação de eventos. É 

um conjunto de sistemas web para a execução e 

gerenciamento das principais atividades pré-evento e pós-

evento, tanto para o usuário quanto para o organizador. Suas 

principais características são: Inscrições online; Envio de 

Trabalho; Status da Inscrição; Pagamento por Boleto 

Bancário; Certificados online; Gradeamento de apresentações; 

Confecção e divulgação de Anais; Suporte online; Relatórios 

Personalizados; Coletor de Presença; Gerenciador Financeiro 

e outros. 
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Requisitos do Sistema 

O Sistema SIEC foi desenvolvido em uma plataforma baseada em software livre. Para 
acesso a esta plataforma é necessário possuir uma conexão local com a Internet. 

 

Requisitos Mínimos para Acesso ao Sistema: 

• Sistemas Operacionais 

• Windows XP, 7 ou superior 

• Linux 

 

Navegador da Internet desejáveis 

• Google Chrome 24.0.1 ou superior (Ambiente Windows ou Linux) 

• Mozilla Firefox 3.0 ou superior (Ambiente Windows ou Linux) 

 

Software de visualização de arquivos PDF, necessário para gerar relatórios no 
sistema: 

• Acrobat Reader (Ambiente Windows ou Linux). 

• http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html  

 

Link do Sistema: 

http://siec.unemat.br/ 
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O Sistema 

• No topo de cada página do sistema, será apresentado um MENU PRINCIPAL com o 

link para as diversas operações disponíveis no Sistema SIEC, são elas: 

 

• Inicial: Página inicial do sistema. 

• Relatórios: Permite acessar os relatórios personalizados do evento. 

• Inscrição: Permite localizar qualquer inscrição e os dados pessoais dos participantes. 

• Financeiro: Permite acompanhar a contabilidade do evento e visualizar o extrato 

detabalho do pagamento de taxas de inscrição. 

• Programação: Permite gerenciar os cursos e os períodos cadastrados no evento. 

• Produção: Permite gerenciar a distribuição de trabalhos, gerenciar a publicação dos 

anais, realizar o gradeamento de apresentações e realizar a coleta de presenças. 

• Avaliação: Permite realizar a avaliação dos trabalhos. 

• Suporte: Permite gerenciar os chamados de suporte e mensagens do formulário de 

contato. 

• Usuários: Permite gerenciar o cadastro de usuários do sistema. 

• Sair: Efetua logoff do sistema. 
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O Sistema 5 

Menu Principal 

Abas do 
Menu 

Principal 
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Cadastro de Usuários 7 

1. Clique na imagem para 
selecionar o evento que 

deseja acessar. 



Cadastro de Usuários 8 

2. clique no menu 
ADMINISTRAÇÃO para fazer seu 

cadastro ou acessar o gerenciador 
administrativo do sistema SIEC 



Cadastro de Usuários 9 

3. Caso este seja seu primeiro 
acesso ao sistema, clique em 

CADASTRE-SE e siga as 
instruções apresentadas na 

tela. Caso contrário, digite seu 
CPF e SENHA e clique no botão 

Logar. 



Acesso ao Sistema 10 

4. Após o primeiro cadastro, 
seu cadastro estará 

desativado. Aguarde até que o 
Administrador envie um email 

informando sua ativação. 
 

5. Tão logo habilitado pelo 
administrador, você poderá 
logar no sistema, para isso, 

insira seu CPF e senha e clique 
no botão logar. 
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Ativação de Usuários 

1. Após o cadastro de todos os interessados, o administrador do sistema deverá 

acessar o gerenciador administrativo e clicar no menu Usuários. 

2. Será exibida nesta página uma lista com todos os usuários cadastrados até o 

momento. O administrador deverá então informar ao sistema a qual categoria 

o novo usuário cadastrado pertence. Para isso, o administrador deverá 

marcar na coluna Ações a caixa de seleção correspondente ao usuário e no 

topo da página selecionar a ação, sendo esta, desde ativar o usuário a uma 

categoria especifica, desativar, atribuir presença no evento, isentar a 

inscrição ou excluir o mesmo. 

3. O administrador poderá selecionar mais de um usuário para cada ação 

realizada. 

4. Atribuir presença no evento, significa que este usuário não precisará 

assinar as listas de presença ou registrar a presença através do coletor de 

código de barras. 

5. Isentar a inscrição, significa que este usuário não precisará pagar a taxa de 

inscrição do evento. 
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Ativação de Usuários 13 

3. Selecione a Ação e  
clique em ENVIAR 

1. Menu Usuários 

2. Caixa de 
Seleção 
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Distribuição de Trabalhos 

1. Antes de distribuir os trabalhos, é necessário que haja pelo menos um 

usuário ativado como Avaliador. Para saber mais como ativar um usuário, 

leia o Manual Operacional no capitulo Ativação de Usuários. 

2. Com os usuários ativados como Avaliadores, acesse o menu Produção. 

3. Na aba Distribuição em Lote, o sistema permitirá que o administrador 

selecione os avaliadores e distribua os trabalhos de acordo com as áreas 

temáticas do evento. Para isso, o administrador deverá marcar na coluna 

Ações a caixa de seleção correspondente ao avaliador e no topo da página 

o selecionar a ação. A ação corresponde a área temática ao qual os trabalhos 

foram submetidos. 

4. A Distribuição em Lote é feita de forma automática pelo sistema. Ou seja, o 

sistema contabiliza a quantidade de trabalhos naquela temática e distribui em 

partes iguais de acordo com o número de avaliadores selecionados. 

5. A distribuição poderá ser feita a qualquer tempo, independente do número de 

avaliadores. O administrador poderá também, excluir um avaliador ou 

adicionar outros mesmo que com a temática já distribuída. 
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Distribuição de Trabalhos 16 

3. Avaliadores 

1. Menu Produção 

4. Caixa de 
Seleção 

5. Selecione a Ação e  
clique em ENVIAR 

2. Aba 



Distribuição de Trabalhos 

6. Na aba Distribuição Individual, o sistema permitirá que o administrador 

selecione os trabalhos e distribua-os de acordo com os avaliadores 

disponíveis. Para isso, o administrador deverá marcar na coluna Ações a 

caixa de seleção correspondente ao trabaho e no topo da página o 

selecionar a ação. A ação corresponde ao avaliador ao qual o trabalho será 

enviado para avaliação. A Distribuição Individual permite uma maior 

flexibilidade ao administrador na hora de distribuir os trabalhos. 

7. Observação: Após o primeiro acesso do avaliador ao sistema, e o sistema 

identificar o avaliador como orientador de um dos trabalhos disponível para 

avaliação, o sistema fará automaticamente a redistribuição deste para outro 

avaliador da respectiva temática. Há casos que o sistema pode não encontrar 

um avaliador substituto caso não haja outro avaliador para a mesma área 

temática do trabalho. Neste caso o administrador deverá usar a Distribuição 

Individual, para fazer a distribuição manual. 
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Distribuição de Trabalhos 18 

3. Trabalhos 

1. Menu Produção 

4. Caixa de 
Seleção 

5. Selecione a Ação e  
clique em ENVIAR 

2. Aba 



Distribuição de Trabalhos 

6. Na aba Relatório de Distribuição o administrador poderá acompanhar o 

progresso das avaliações por área temática e por avaliador. E é nesta página 

que o administrador poderá excluir uma distribuição feita ao avaliador. 
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1. Aba 
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Avaliação de Trabalhos 

1. Para avaliar os trabalhos o avaliador deverá clicar no menu Avaliação. Esta 

página é composta por uma tabela com a descrição de todos os trabalhos 

disponíveis para avaliação na temática de atuação correspondente ao 

avaliador.  

2. Para emitir um parecer, o avaliador deverá clicar no ícone Avaliação 

correspondente ao trabalho indicado na tabela (Coluna ações).  

3. No 1º Passo, o avaliador poderá visualizar o trabalho no formato PDF 

(clicando no ícone da lupa) ou fazer o download do arquivo na versão em 

DOCX/Word. Na seção abaixo, o sistema permitirá fazer modificações no 

título, resumo e palavras-chave do trabalho, caso seja necessário.  

4. No 2º Passo, o avaliador deverá confirmar, conforme exibido na tela, os 

textos do título, resumo e palavras-chave do trabalho e prosseguir. 

5. No 3º Passo, o avaliador deverá responder um questionário dos critérios de 

avaliação, conforme normas do regulamento do evento, indicando uma nota 

de 7,00 (sete) a 10 (dez) com duas casas decimais após a vírgula. 
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Avaliação de Trabalhos 

6. Ao final do 3º Passo, será solicitado que o avaliador informe a Avaliação, 

sendo estas:  
 

• Aprovado: O trabalho será apresentado e publicado nos anais do evento.  

• Aprovado com Restrições: O trabalho será devolvido para o(a) Autor(a) para que 

faça as adequações necessárias conforme solicitado no parecer. Após o reenvio do 

trabalho por parte do(a) Autor(a) o trabalho entrará na 2ª rodada de avaliação. Neste 

caso, o avaliador receberá um novo prazo para avaliação do trabalho e este deverá 

decidir se o trabalho será Aprovado ou Não Aprovado.  

• Não Aprovado: O trabalho não será apresentado e/ou publicado nos anais do 

evento.  
 

7. O campo parecer somente estará disponível para trabalhos Aprovados com 

Restrições e trabalhos Não Aprovados. Neste caso, o avaliador deverá 

indicar os pontos da não aprovação do trabalho conforme orientações da 

comissão organizadora e regulamento do evento.  
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Avaliação de Trabalhos 

8. No 4º Passo, o avaliador deverá confirmar os dados preenchidos, tais como 

notas, avaliação e parecer. Pois, todas as modificações realizadas e notas 

atribuídas não poderão mais ser modificadas após este passo. Tendo certeza 

de que todos os dados estejam corretos confirme o parecer e prossiga.  

9. No 5º Passo, aguarde o processo de gravação do parecer até que uma 

mensagem seja exibida dizendo que o processo foi bem sucedido e que o 

autor será informado, via e-mail, sobre o seu parecer.  

10. Ao final, o sistema, automaticamente conduzirá para a página com a relação 

de trabalhos, para que se inicie a avaliação do trabalho seguinte. 
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Avaliação de Trabalhos 25 

1. Menu Avaliação 



Avaliação de Trabalhos 26 

2. Avaliação 
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1º Passo 

4. Campos para Edição 

3. Visualizar PDF 



Avaliação de Trabalhos 28 

5. Visualização do 
PDF 



Avaliação de Trabalhos 29 

2º Passo 



Avaliação de Trabalhos 30 

6. Critérios de Avaliação 

7. Notas 

3º Passo 



Avaliação de Trabalhos 31 

8. Avaliação 

9. parecer 
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4º Passo 
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5º Passo 
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CONTATO 

Em caso de dúvida envie um email para 

dati@unemat.br ou ligue para  

(65) 9973-6677 ou (65) 3221 0093. 

35 

mailto:dati@unemat.br

