
 

1. Após o acesso à página (clique aqui para acessá-la), clique na aba “Cadastro”, no canto superior direito da tela. 

 

https://periodicos.unifesspa.edu.br/index.php/moci%20.


 

2. Insira as informações solicitadas para cadastro no sistema e marque os termos de declaração de privacidade e de ativação de notificações. 

 



 

3. Após o cadastro no sistema, inicie o processo de submissão de trabalho. 

 



 

4. Selecione a categoria em que irá submeter o trabalho. 

5. Selecione as caixas de diálogo declarando que o trabalho segue todos os critérios do item 5.2 do edital da 1ª MOCISSPA 

6. Marque o termo de declaração de privacidade. 

 

Caso deseje inserir algum comentário sobre o trabalho, insira-o aqui. 



 

7. Selecione a opção “Relatório de Pesquisa (formato PDF)”, disponível no anexo II do edital da 1ª MOCISSPA (clique aqui para acessar o 

documento). 

 

https://ppgecm.unifesspa.edu.br/images/MOCISSPA/I_MOCISSPA/MOCISSPA_Anexo_II_Template_relatrio_pesquisa.docx


 

8. Selecione o documento do relatório de pesquisa em formato PDF e clique em “Enviar Arquivo”. 

 



 

9. Clique na opção “Confirmar”. 

 



 

10. Clique novamente em “Confirmar”. 

 

ATENÇÃO! 

Não inserir nenhuma 

informação nos campos 

“Legenda”, “Crédito”, 

“Detentor dos direitos 

autorais e “Termos de 

Permissão”. 



 

11. Informe o prefixo de tratamento, o título do projeto e copie e cole novamente o resumo na área definida. 

 

Ex.: Sr.; Sra.; Dr.; Dra. etc. Insira aqui o título do seu trabalho. 

Copie e cole o resumo do seu projeto aqui (o mesmo resumo anexado no slide de número 16 do 

tutorial). 



 

12. Para incluir coautor e/ou orientador, clique na opção “Incluir Coautor”. 

  



 

13. Insira os dados para cadastro do Coautor ou Orientador (desconsidere as opções “Tradutor” e “Autor Revista”). 

 



 

14. Preencha a área “Assuntos” e “Área do Conhecimento” de acordo com o anexo V do edital da 1ª MOCISSPA (clique aqui para acessá-lo). 

 

Insira a subárea do conhecimento de acordo com o anexo V do edital da 1ª MOCISSPA. Ex.: Linguística. 

Insira a área do conhecimento de acordo com o anexo V do edital da 1ª MOCISSPA. Ex.: Linguagens e Artes. 

https://ppgecm.unifesspa.edu.br/images/MOCISSPA/I_MOCISSPA/MOCISSPA_Anexo_V_reas_conhecimento.pdf


 

15. Insira as palavras-chave e agência de fomento. 

  

Ex.: Linguística. 

Ex.: Linguagens e Artes. 

Ex.: Língua Portuguesa. Letramento.  

Caso haja, agência financiadora, informar o nome. Se não houver, colocar “não houve financiamento”. 



 

16. Clique em “Realizar Submissão”. 

 



 

17. Após verificar se todas as informações prestadas estão corretas, clique em “Ok”. Caso não, clique em “Cancelar” e corrija-as.  

 



 

18. Submissão completa. 

 


