
INSTRUÇÕES INSCRITOS - POR EXTENSO 2020 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

 

Até 19/10: último dia para o avaliador emitir parecer sobre o resumo expandido. 

Até 26/10: último dia para o inscrito substituir o arquivo com as correções solicitadas 

pelo avaliador. 

 

Para acessar e acompanhar o Sistema de Avaliação, siga as seguintes instruções: 

 

1. Acesse o link do Por Extenso: <POR EXTENSO 2020> 

 

2. Clique em JÁ ESTOU CADASTRADO. 

 

  



3. Insira o seu CPF e o seu número de inscrição (você recebeu por e-mail) e escolha 

AVANÇAR.  

Caso haja necessidade de recuperar o seu número de inscrição, clique em ESQUECEU 

SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO? Será enviada uma mensagem ao e-mail que você 

cadastrou no ato de inscrição. 

 

 

4. Ao acessar o sistema, você será direcionado à página com o seu nome, número de 

inscrição. No campo OPÇÃO DE RESUMO, constarão as informações sobre o título e a 

situação do seu trabalho. 

O seu resumo estará em uma das situações: 1) enviado para avaliação; 2) sendo 

avaliado; 3) aprovado ou 4) retornado para correção.  

 

 

Verifique as descrições de cada situação e acompanhe as instruções a seguir: 

 

 



4.1 OPÇÃO DE RESUMO: ENVIADO PARA AVALIAÇÃO: 

O seu resumo foi enviado para avaliação, mas o processo ainda não teve início. O 

avaliador tem o prazo até 19 de outubro para finalizar e emitir um parecer. Por favor, 

acesse novamente para verificar a situação. 

 

 

4.2 OPÇÃO DE RESUMO: SENDO AVALIADO 

O seu resumo já está em processo de avaliação. O avaliador tem o prazo até 19 de 

outubro para finalizar e emitir um parecer. Por favor, acesse novamente para verificar 

a situação. 

 

 

 



4.3 OPÇÃO DE RESUMO: APROVADO: 

O seu resumo foi aprovado. Parabéns!!! Fique atento às informações sobre 

apresentação de trabalhos e ensalamento no site do Por Extenso 2020. 

 

 

 

4.4 OPÇÃO DE RESUMO: RETORNADO PARA CORREÇÃO 

O avaliador já emitiu o primeiro parecer sobre o seu resumo.  

O resumo precisa de algumas correções e o prazo para inserir o arquivo com as 

alterações é até 26 de outubro. Não se esqueça de comunicar o seu orientador para 

que este possa acompanhar o processo de revisão antes da postagem final. 

 

4.4.1 O apresentador/autor, com acompanhamento de seu orientador, deve ler as 

recomendações, fazer as correções, salvar as alterações no arquivo do resumo e 

verificar se as recomendações do avaliador foram seguidas; 

 

 

 

  



4.4.2 Após a última verificação, principalmente se as alterações foram salvas no arquivo 

correto, o inscrito deve clicar em editar/alterar Resumo.  

 

 

 

4.4.3 Abrirá uma janela para inserir o arquivo alterado. Clique em escolher arquivo e 

selecione o arquivo correto. 

 

 

   



4.4.4 Após inserir o arquivo, clique em salvar. 

 

 

4.4.5 Assim que o arquivo for salvo, o sistema vai retornar à tela anterior.  

4.4.6 Selecione retornar para o avaliador. O arquivo com as correções será enviado ao 

avaliador para parecer final. 

 

 

4.4.7 Após a conferência das correções, o Avaliador emitirá o parecer final. Acesse o 

sistema para verificar o aceite final do seu resumo. Fique atento às informações sobre 

as apresentações de trabalhos e ao ensalamento no site do Por Extenso 2020. 

 


