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Caso possua cadastro no site, entre com as suas informação de acesso. Caso ainda 
não possua, efetue seu cadastro.



Após preencher todos os seus dados, clique em Cadastrar



Acesse seu e-mail e clique no link enviado para fazer a ativação 
do cadastro

Após a ativação do cadastro, clique para cadastrar a senha de acesso



Cadastre sua Senha de Acesso e clique em Alterar



Entre agora com as suas informações de acesso 



Complete o seu cadastro na aba “Minhas informações” e clique em Salvar.  Adicione seu 
Telefone na aba “Endereço e Telefone”.



Em seguida clique na caixa “Nova Submissão” para enviar 
seu trabalho



Escolha a opção que se aplica ao seu trabalho. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, 
acesse o site https://eventos.abrh.org.br/xxiiisbrh/submissao-trabalhos.php e confira as regras de 
trabalhos.
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Escolha a opção que se aplica ao seu trabalho. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, 
acesse o site https://eventos.abrh.org.br/xxiiisbrh/submissao-trabalhos.php e confira as regras de 
trabalhos. Clique em Salvar e continuar.

ATENÇÃO: Máximo de três Palavras-Chave

https://eventos.abrh.org.br/xxiiisbrh/submissao-trabalhos.php


Caso seu trabalho concorra ao Prêmio Jovem Pesquisador (mais informações em 
https://eventos.abrh.org.br/xxiiisbrh/premio-jovem-pesquisador.php), preencha a tela abaixo, 
clique em “Salvar e continuar”

https://eventos.abrh.org.br/xxiiisbrh/premio-jovem-pesquisador.php


ATENÇÃO! SOMENTE ANEXOS 
EM FORMATO .PDF

Obs: Caso não queira publicar o trabalho completo nos anais do evento, favor anexar o resumo expandido. 
Após a anexação dos arquivos, clique em “Salvar e continuar”.



Cadastre os autores para que todos recebam os certificados. Atenção para a limitação de 
15 autores por trabalho.



Escolha um dos autores como apresentador e clique em “Finalizar”



A tela seguinte mostrará o status do seu trabalho como “Aguardando Avaliação”



Você receberá um e-mail com o seu código de submissão do trabalho. 
Verifique em sua caixa.

Agora basta aguardar a finalização 
do período de avaliação dos 

trabalhos para receber o 
comunicado oficial com o resultado 

das avaliações via email.


