Passo a Passo Inscrição
Clique aqui para realizar seu cadastro no sistema do evento. A página abaixo será carregada. Basta
clicar em NÃO É CADASTRADO? CADASTRE-SE para iniciar a sua inscrição.
Obs: aqueles que desejam enviar trabalho sem efetuar o pagamento inicial da inscrição deverão
também criar cadastro no sistema. Para acessar o passo-a-passo de submissão de trabalhos, clique
aqui.

Em seguida, na tela de ficha cadastral preencha o formulário com suas informações pessoais.

Para visualizar as
opções, clique no
botão +

Note que contamos com 4 categorias diferentes divididas entre não sócios e sócios. Sócios incluem
BRASPEN e as demais Entidades Apoiadoras (AMIB, SAESP, Coloprocto, CBC e SOPATI)
Além disto, cada categoria conta com a opção de comprar 2 tipos de ingresso, AO VIVO que dá acesso
ao Congresso online em tempo real apenas e AO VIVO + GRAVADO que inclui além do acesso online
em tempo real a possibilidade de assistir o conteúdo gravado por 30 dias corridos após o evento.
Após escolher a opção que melhor atende, preencha o restante do formulário e clique no botão
SALVAR.

Em seguida, você será redirecionado para a página de Financeiro, em que você preencherá as
informações do pagador inclusive para fins de geração de recibo. Após preencher todos os campos,
clique no botão próximo.
OBS: Caso queira utilizar o mesmo endereço para o pagador, basta clicar no botão “Copiar o endereço
da inscrição”. O mesmo vale para nome, caso queira emitir o recibo no seu nome, clique no botão
“Clique aqui para emitir o recibo em seu nome.

Ao clicar em Próximo, aparecerá o seguinte pop-up. Clique em ok para prosseguir.

A única categoria que não precisa anexar comprovante é a de Profissionais Não Sócios, todas as
demais deverão anexar comprovante de categoria. A etapa de anexar comprovante é a última para
concluir o cadastro, conforme imagem abaixo.

Confira as instruções constantes na política de inscrições no site do evento para saber a lista de
documentos aceitos antes de finalizar a etapa abaixo. Documentos diferentes daqueles listados na
política serão recusados.

Após selecionar em seu dispositivo o documento que servirá como comprovante de categoria,
clique em enviar. Uma vez enviado o processo cadastral está finalizado. Caso tenha anexado o
arquivo errado, basta repetir o processo e clicar em enviar.
Para prosseguir com o pagamento da inscrição. No menu lateral, clique em Pagamentos/Recibos.

Em seguida, carregará a página de pagamento. Clique no botão Efetuar Pagamento.

Você será redirecionado para a página do Pagseguro. ATENÇÃO não é obrigatório o cadastro na
página para prosseguir com o pagamento. Basta selecionar a opção COMPRAR SEM CADASTRO e
clicar no botão AVANçAR.

EM seguida, você será direcionado para a página de pagamento, em que você selecionará a forma
de pagamento (Cartão de Crédito ou Boleto).

Para finalizar o processo basta preencher todas as informações e clicar em Confirmar o Pagamento,
caso tenha optado por Cartão de Crédito ou Gerar Boleto caso tenha optado por boleto.

