
Acesse a página do evento no endereço: https://www.anptur.org.br/seminario/2022/

Na aba "Submissões", escolha sua categoria: Professores/Pesquisadores/Estudantes de pós-
graduação; ou Estudante de graduação; ou ainda, Prêmio Mestre Destaque - cada categoria
segue uma chamada específica, por isso, CUIDADO na hora da submissão! Submeta na sua
categoria e aba corretas. Depois da avaliação, não temos como realizar a alteração).

Ao escolher e clicar na sua categoria de submissão, você será direcionado para a área que traz
sua Chamada de Trabalho e templates. Leia todas as informações disponíveis e esclareça suas
dúvidas antes da submissão. Depois, clique no botão "Enviar seu trabalho":
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Ao clicar em "Enviar seu trabalho", você será direcionado para nosso sistema "Sisap Eventos":

Entre com seu login e senha para submeter seu trabalho. 

O link para submissão na categoria Professores/Pesquisadores/Estudantes de pós-graduação é:
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscription/event/submission/37 
O link para Estudantes de graduação é:
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscription/event/submission/38
O link para Prêmio Mestre/Mestra Destaque é:
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscription/event/submission/39

Ao acessar a área de submissão, informe os dados do seu trabalho. Revise tudo antes de finalizar.
ATENÇÃO para os dados dos autores. No espaço destinado, você deverá colocar o nome dos
autores e coautores do trabalho. O sistema fará a busca por cada nome. Caso a pessoa não
esteja cadastrada no sistema, esse cadastro deverá ser feito para que, mediante aprovação do
trabalho, o certificado possa ser gerado com o nome de todos(as) autores(as). Se você colocar o
nome dos autores apenas no trabalho submetido, esses não sairão no certificado entregue pós-
evento.
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Outro ponto em destaque: tanto a submissão do artigo completo, quanto do resumo, deverão ser
enviados no formato PDF. O artigo completo não deverá conter o nome dos autores, para cumprir
com a avaliação às cegas. No resumo deverá constar a autoria. Os anais da Anptur publicam
somente o resumo, mas você deve enviar o artigo completo para avaliação.

Ao finalizar a submissão, confira se está tudo certo. Caso ocorra algum problema, entre em
contato com a organização. No teste abaixo, aparecem título, nome dos autores e situação do
trabalho. Também pode ser emitido o comprovante de submissão.

Reforçamos que os detalhes sobre a submissão estão no site do evento, na Chamada de Trabalhos
específica de cada categoria. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato através do nosso  
Instagram @anptur ou nosso e-mail: anptur@gmail.com/anptur@anptur.org.br
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Na aba "Anuidade e Inscrição", escolha sua categoria: Professores/Pesquisadores/Estudantes de
pós-graduação; ou Estudante de graduação. 

Ao escolher sua categoria, você será direcionado para a aba correspondente. Nesta aba, você
deverá escolher se irá quitar sua anuidade (se associar ou renovar a associação), ou se irá se
inscrever como não associado. 

Para se associar ou renovar sua associação, clique no botão "Anuidade Anptur". Ao quitar sua
anuidade, você deverá aguardar a confirmação do pagamento no sistema (até 72h).
Posteriormente, poderá realizar sua inscrição gratuita no Seminário ao clicar no botão "Inscrição
Seminário".

Para se inscrever como não associado, clique diretamente em "Inscrição Seminário".

ANUIDADE E INSCRIÇÃO - PASSO A PASSO
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Os valores da anuidade Anptur e inscrição no seminário, para associados e não associados, nas
diversas categorias, estão disponíveis no link:
https://www.anptur.org.br/seminario/2022/files/inscricao/valores.pdf

Os valores variam conforme datas e categorias participantes (associado, não associado;
pesquisador/professor/profissional; estudante de pós-graduação; estudante de graduação). O
prazo final para se inscrever no evento é dia 17/09/2022. 

O link para se associar ou renovar sua anuidade Anptur é:
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscription/event/type-inscription/36

O link para se inscrever no seminário, como associado ou não associado, nas categorias
professor/pesquisador/profissional ou estudante de pós-graduação é:
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscription/event/type-inscription/37

O link para se inscrever no seminário como estudante de graduação é:
https://www.sisapeventos.com.br/anptur/wiew/inscription/event/type-inscription/38

O pagamento da anuidade ou inscrição é realizado via PagSeguro. Clique no botão verde "Pagar
com PagSeguro":

Após apertar no botão verde, uma nova janela (estilo pop-up) se abrirá. Você deverá entrar na sua
conta PagSeguro, preencher seus dados e realizar o pagamento a partir do meio escolhido (cartão
ou boleto, por exemplo).

Caso esqueça de realizar o pagamento do boleto, deverá emitir novo, com novo prazo. Caso
tenha problemas com seu cartão, primeiro contate a operadora. Quaisquer dúvidas ou problemas,
entre em contato com a organização do evento, através do Instagram @anptur ou e-mail:
anptur@gmail.com/anptur@anptur.org.br
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