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http://www.decaclub.com.br/concurso


Caso tenha clicado em “Sim, quero fazer login”, entre com seu CPF e sua senha. Se tiver esquecido a senha,
clique em “esqueci minha senha” e ela será enviada para seu e-mail



Caso tenha clicado em “Não, quero me cadastrar agora”, preencha o formulário que aparecerá



Ao se logar, o aluno verá a página com todos os temas de 2016 novamente.
Clique em “Enviar projeto”



Essa é a etapa para inscrição do projeto. Informe um dos temas disponíveis para seu curso, o tema que você escolheu 
para desenvolver seu projeto.

ATENÇÃO: É NECESSÁRIO QUE O SEU COORDENADOR / ORIENTADOR TENHA SE INSCRITO NO CONCURSO, PARA QUE VOCÊ
POSSA SELECIONÁ-LO NESSA ETAPA DO CADASTRO. CASO ELE AINDA NÃO TENHA FEITO O CADASTRO, FALE COM ELE.



Atenção para o aviso “Importante”:



A primeira prancha a ser inserida é “Levantamento e pesquisa sobre o tema escolhido. No campo “identificação” coloque o
nome da sua prancha. E no campo “Folha” enumere-a. Depois, clique em “Selecionar Arquivo”



Faça o upload da sua imagem e posicione a marcação onde você deseja. Essa marcação é a medida correta da sua prancha 
considerando a marca do carimbo.
Depois clique em “Salvar alterações”



Você verá a imagem da sua prancha inserida. 
Caso queira incluir mais pranchas sobre esse ítem, clique em “Adicionar mis folhas”. Caso queira incluir novamente essa
Prancha, clique em “Excluir folha” e faça novamente esse processo.



Depois que tiver inserido todas as pranchas:
- Tema
- Planta Colorida
- Dois cortes ou elevações no mínimo
- Duas perspectivas coloridas
- Detalhamento da decoração
- Memorial descritivo
- Orçamento Detalhado
- Prancha Especial
Clique em “Aceito e declaro estar de acordo com todas as condições no regulamento” e depois clique em “Enviar Projeto”



Na etapa seguinte você terá a confirmação que seu projeto foi enviado com sucesso. 
Você pode:
- Adicionais mais um projeto
- Visualizar seu projeto inscrito
- Excluir seu projeto inscrito (caso queira fazer alguma alteração, exclua e inscreva- o novamente 


