
TUTORIAL ACESSO A PLATAFORMA



O link da plataforma será enviada por e-mail, ao clicar no link abrirá a 
tela de login:

O login e a senha é 
o e-mail que  foi 
utilizado para fazer 
a inscrição no 
SINAGEO

Qualquer problema, só clicar na caixinha que a 
assistência técnica da plataforma estará a disposição



No primeiro Card , terá acesso a programação do evento, só clicar em 
cima.

O login e a senha é 
o email que  foi 
utilizado para fazer 
a inscrição no 
Sinageo



Dentro do Card Programação , estão a Programação Geral e a Diária, 
só clicar em cima que abrirá o documento.



No segundo  Card , terá acesso a Sala Magna , espaço onde 
ocorrerão todas as palestras, mesa de abertura e encerramento.

O login e a senha é 
o email que  foi 
utilizado para fazer 
a inscrição no 
Sinageo



Dentro do card Palestra , existe o card sorteio de livro, onde 
diariamente será divulgado os sorteados.
No card Palestra , terá acesso a Sala Magna



Digite seu nome.
Clicar em I accept I accept the Terms of Service and Privacy Policy.
Depois clica em Inscreva-se!



Acesso ao 
chat

Se quiser fazer 
uma pergunta 



No card Minicurso, você terá acesso as salas que ocorrerão os minicursos, é 
o mesmo procedimento para Apresentação de Trabalho Oral e Espaços de 
Diálogos , para acessar as salas pode clicar em cima.

O login e a senha é 
o email que  foi 
utilizado para fazer 
a inscrição no 
Sinageo



Para saber as programações das salas, clica no Card Grade Horário, e 
verá o que está ocorrendo em cada sala.
Depois só clicar na sala desejada!



Clicar em Entrar na Sessão



Selecionar se vai ligar microfone ou somente ouvir, ao 
entrar na sala clica na opção somente ouvir.



Ao entrar na sala , certifica-se se o áudio e vídeo estão 
desabilitados, áudio será aberto apenas com autorização do 
mediador da sala para perguntas ao final de cada apresentação.



No card Apresentação de Trabalho – Banner, onde será realizada 
apresentação do trabalho em banner, clicar em cima para ter acesso.



Para ver os trabalhos, clicar em cima do eixo , que todos os trabalhos
estão dispostos!! Os trabalhos ficarão dispostos durante todo o
evento.



Para ter acesso ao II Workshop de Cartografia Geomorfológica, clicar no 
card .



Na sala de abertura, onde ocorrerá a Mesa de Abertura, os Grupos de 
Trabalhos (GTDs) serão realizados nas Sala 1,2,3 e 4.



Para ter acesso ao Lançamentos de Livros, clicar no card abaixo:



Ao clicar na imagem de apresentação do livro, você já direcionado á
pagina da editora.



BOM EVENTO!


