
INSCRIÇÃO
SUBMISSÃO DE TRABALHO (Grupos de Pesquisas e Intercom Júnior)
SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE LIVRO (Publicom)

NACIONAL 2021
TUTORIAIS



Se o seu acesso for por uma conta do Google, basta clicar na primeira opção

Ou cadastrar algum outro e-mail e senha. A escolha é sua.

O endereço é o mesmo para todos os acessos:
https://intercom.uhub.club/

ATENÇÃO: Se você é associado, deve entrar com o e-mail cadastrado
para o registro e pagamento da anuidade 2021.

Sua identificação será sempre pelo mesmo e-mail cadastrado. 



No caso de outro e-mail, você precisará preencher os campos solicitados.

No caso de utilizar a conta do Google, o sistema preenche seus dados 
automaticamente.



Para

SUBMISSÃO DE TRABALHO (pule para a página 16)

SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE LIVRO (página 43)

INSCRIÇÃO NO EVENTO



Esta é a primeira página em TODOS os acessos.
No PRIMEIRO acesso, clique na aba “Dados” e complete as 

informações do seu cadastro.



Complete seus dados pessoais



Complete seus dados profissionais



Complete seus dados acadêmicos



Com seus dados completos, clique na aba “Eventos”



Escolha o evento que deseja se inscrever



Clique no botão “Inscrever-se”



Ao clicar, abrirá esta caixa.



Escolha a categoria em que você se encaixa.



Depois, clique em “Quero me inscrever”



Você será levado para esta página, onde escolherá a forma de 
pagamento.

ATENÇÃO: caso seja associado em dia, não é necessário efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição no evento.



GRUPOS DE PESQUISA
Doutores(as), Doutorandos(as), Mestres, Mestrandos(as) 

[Especialistas, Estudantes de Especialização e Graduados(as) só 
podem submeter trabalhos em coautoria com Doutores(as), 

Doutorandos(as) e Mestres]

INTERCOM JÚNIOR
Estudantes de graduação e recém-graduados 
(graduados em 2020 ou no decorrer de 2021)

SUBMISSÃO DE TRABALHO



O acesso é idêntico aos anteriores



UMA PAUSA PARA VOCÊ PREPARAR O ARQUIVO
DO TRABALHO QUE SERÁ SUBMETIDO



No Portal Intercom, vá até “Eventos” → Congresso Nacional
Depois, clique em “Chamada de trabalhos”

Aqui, você encontrará o modelo-padrão (templates) para os
Grupos de Pesquisa e Intercom Júnior.



Clique no link para iniciar o download do arquivo em Word (docx)



Aqui está o arquivo onde você deve “montar” o seu trabalho.
Note que ele tem um cabeçalho com dados do evento.



Depois de pronto, salve o arquivo no formato “PDF”.



Você precisará fazer upload do seu 
arquivo em algum repositório 

online. Dê preferência para os que 
não expiram o link depois de um 

tempo. Vamos exemplificar 
usando o Google Drive, que é 
gratuito e que todo usuário de 

Gmail tem acesso.
Clique no botão “Novo”.



Depois, em “Upload de arquivo”



Localize no seu computador o arquivo. Lembramos que ele deve 
estar no formato “PDF”. Clique em “Abrir”.



Rapidamente, o sistema fará o 
upload do arquivo.



Clique com o botão direito do 
mouse em cima do arquivo e 

depois em “Gerar link”



Onde aparece como “Restrito”, mude para 
“Qualquer pessoa com o link”.



Pronto! Basta copiar o link do seu arquivo e clicar 
no botão “Concluído”. Você já tem o link para a 

submissão do trabalho.

DICA: para não perder o endereço, cole o link em um bloco de notas!



Veja que você já constará como “inscrito”



Clique no botão “Inscrever trabalho”



Na janela que abrir, escolha para qual evento deseja 
enviar o trabalho.

ATENÇÃO: lembramos que a titulação mínima para 
participar dos GPs como autor-principal é mestrando.



Na janela seguinte, preencha os dados:



Escolha sua Instituição de Ensino Superior na lista disponível.
Caso a sua IES não conste na lista, envie um e-mail para

secretaria.intercom@gmail.com para cadastrarmos.



Escolha o GP ou IJ para onde deseja enviar o trabalho.



Escolha a sua titulação.



Preencha o título do trabalho, os coautores e orientadores (se 
houver), e COLE o link do arquivo postado no repositório online



Escreva um curto resumo sobre o trabalho.



Depois, clique no botão “Inscrever trabalho”



Esta janela informará que o processo foi concluído.



Ao voltar na página de eventos, constará como “Trabalho inscrito”



Se clicar no botão “Trabalho inscrito”, abrirá esta janela com a data e 
horário em que a submissão foi concluída. É aqui que aparecerão as 
instruções posteriores sobre o trabalho, como pedidos de ajustes e 

o aceite ou recusa.



É PERMITIDO ENVIAR MAIS DE UMA PROPOSTA DE 
LANÇAMENTO POR INSCRITO NO EVENTO.

SUBMISSÃO DE PROPOSTA
DE LANÇAMENTO DE LIVRO

PUBLICOM



O acesso é idêntico aos anteriores



UMA PAUSA PARA VOCÊ PREPARAR O ARQUIVO
DA PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE LIVRO 

QUE SERÁ SUBMETIDA



No Portal Intercom, vá até o menu “Eventos” → Congresso Nacional
Depois, clique em “Chamada de trabalhos”

Aqui, você encontrará o modelo-padrão (templates) para o 
Publicom.



Clique no link para iniciar o download do arquivo em Word (docx)



Aqui está o arquivo onde você deve “montar” a sua proposta.
Note que ele tem um cabeçalho com dados do evento.



Depois de pronto, salve o arquivo no formato “PDF”.



Você precisará fazer upload do seu 
arquivo em algum repositório 

online. Dê preferência para os que 
não expiram o link depois de um 

tempo. Vamos exemplificar 
usando o Google Drive, que é 
gratuito e que todo usuário de 

Gmail tem acesso.
Clique no botão “Novo”.



Depois, em “Upload de arquivo”



Localize no seu computador o arquivo. Lembramos que ele deve 
estar no formato “PDF”. Clique em “Abrir”.



Rapidamente, o sistema fará o 
upload do arquivo.



Clique com o botão direito do 
mouse em cima do arquivo e 

depois em “Gerar link”



Onde aparece como “Restrito”, mude para 
“Qualquer pessoa com o link”.



Pronto! Basta copiar o link do seu arquivo e clicar 
no botão “Concluído”. Você já tem o link para a 

submissão do trabalho.

DICA: para não perder o endereço, cole o link em um bloco de notas!



Ao se logar novamente, clique na aba “Eventos”



Depois, clique no botão “Publicom”



Vai abrir esta janela. Então, clique no botão
“Nova proposta de lançamento de livro”



Na janela seguinte, preencha os dados solicitados.
E não esqueça de colar o link da proposta de lançamento.



Depois de preenchidos TODOS os campos, 
clique em “Inscrever Proposta”.



Esta janela indica que o processo foi concluído com sucesso.



Ao retornar, você verá que já consta a sua proposta inscrita.

Você poderá enviar outras propostas, refazendo os passos.



Qualquer dúvida ou erro no processo de submissão,
envie um e-mail para secretaria.intercom@gmail.com
Caso queira refazer a submissão, desde que no prazo,

envie-nos um e-mail que excluiremos a submissão 
anterior para que seja refeita.



DESEJAMOS UM EXCELENTE EVENTO!


