11 a 14 de julho de 2022 – evento on line
Informe 02/2022
São Paulo, 23 de maio de 2022
Prezados (as) congressistas, seguem as orientações para inscrição em minicursos .
1) Todos os congressistas com taxa de inscrição recebida e validada pela tesouraria da
SBHE devem acessar a página do XI CBHE na plataforma Even 3, que será utilizada
para realização do congresso, em um link específico;
2) Todos os congressistas já estão previamente cadastrados como “público em geral”,
independente da modalidade de trabalho que irão apresentar. Portanto, não há
necessidade de outra inscrição, bastando clicar no ícone “Login”, no alto da página,
à direita;
3) O login consiste no e-mail informado no ato da inscrição no evento. A senha deve
ser definida no primeiro acesso à plataforma. Caso você já tenha usado a plataforma
Even3 em outro evento online, é necessário lembrar da senha, ou pedir a sua
alteração no link “esqueceu sua senha” na página de acesso;
4) Após o acesso, clicar no link “Programação”, situado no menu lateral, à esquerda da
página, que disponibilizará duas abas: uma com a programação geral, outra com a
programação que necessita de inscrição prévia, que são apenas os minicursos;
5) Após selecionar o minicurso desejado, clicar em “realizar inscrição” para concluir o
processo’. A escolha está limitada a um minicurso para o dia 07/07, e outro, para dia
08/07;
6) O link para acesso à sala do minicurso será disponibilizado na semana que antecede
o evento;
7) Os coordenadores recebem as informações sobre os seus minicursos uma semana
após o término do prazo de inscrição;
8) O prazo máximo para inscrição é dia 25/06/2022. O número mínimo de participante
é de 5 pessoas, e o máximo, de 50 pessoas.

Importante: os inscritos na condição de “ouvintes”, após pagamento e validação de taxa de
inscrição pela tesouraria da SBHE, podem fazer inscrição somente após receberem um email informando que estão inscritos na plataforma Even 3. O recebimento desse e-mail
ocorrerá de 3 a 4 dias úteis após a validação pagamento.
As instruções completas para inscrições de ouvintes estão disponíveis no site da SBHE
Para mais informações, entrem em contato pelo e- mail xicbhe@gmail.com
Atenciosamente,
Comissão local – XI CBHE

