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I. INFORMAÇÃO GERAL  
 

A plataforma a ser utilizada para o congresso será ZOOM (www.zoom.us) 

 

O inscrito deverá entrar com seu usuário zoom (e-mail e senha).    

 

- No caso de não ser usuário, deverá registrar-se.  

 

Esclarecimento: É importante salientar que o e-mail registrado em sua conta de 

zoom tem que ser o mesmo com o que se INSCREVEU no congresso.   

No caso de não ser o mesmo utilizado na inscrição ao congresso, deve 

comunicar ambos e-mails à secretaria do congresso: 

congresofepal2020@gmail.com  

Nota: esta informação chegará ao e-mail registrado na lista de inscrição ao 

congresso.  
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II. COMO ENTRAR NAS ATIVIDADES DO CONGRESSO 

 

Trinta minutos antes do início de cada uma das atividades, nas 6ªfs e sábados 

do mês de outubro, será enviado um LINK de convite. 

Assunto do e-mail: 

 

  Link convite INSCRITO Título da mesa, dia, hora, sala 

 

Lembre-se que há atividades simultâneas (sala 1, sala 2).  

Portanto, devido à simultaneidade de atividades poderá receber mais de um 

convite.  

 

Notas: 

 

 Há atividades exclusivas unicamente para candidatos e membros da 

FEPAL/IPA.    Não pertencendo a uma dessas categorias mencionadas NÃO 

RECEBERÁ o link para essa atividade.  

 Os cursos: grupos limitados com inscrição prévia. Portanto, sem inscrição 

prévia não receberá o link.  

 Para todas as atividades existe um tempo estipulado para responder às 

perguntas do público. Poderá fazer sua pergunta por escrito a partir do 

início da atividade pelo CHAT de seu zoom.  Solicitamos enviar: nome, 

sobrenome, país e pergunta.   

 Horário do programa: hora local URUGUAI 

 

 

 

III. COMO ACEDER AOS TEXTOS DOS EXPOSITORES 

 

 

a) Nos próximos dias, antes do início do evento, você receberá um link de 

endereço. Acessando este link você pode baixar os textos dos 

participantes das diferentes atividades. 

Lá você verá a programação dia a dia, sala a sala. 

 

a) Clique na atividade correspondente e encontrará a descrição da mesa: 

coordenadores, relatores, participantes etc. Para cada um dos 

participantes encontrará duas opções: versão espanhol e versão em 

português.  

 

b) Esclarecimento: Caso queira assistir ao vídeo de atividades gravadas, 

poderá fazê-lo na semana seguinte à data de sua realização.   

Ex. Atividades de2/10 e 3/10 estarão disponíveis a partir de 6/10. 

Esta opção estará no cronograma do evento, na descrição de cada 

atividade.  

 

 



 

 

 

 

 

IV. CONSULTAS 

 

As consultas DURANTE os dias do evento poderão ser realizadas através de: 

 

a) Pelo chat pelo site do congresso: montevideo2020.fepal.org  

 

b) Por Whatsapp 00 598 94275483 
 

 

 

 

Lembre-se de que o link do convite é PESSOAL 
 

Se você reenviar seu convite para outro colega / inscrito, a 

inscrição dele na atividade será CANCELADA. 

É fundamental que você não reenvie os links de convite que 

chegarão para cada sala. 

 


