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E-MAIL QUE VOCÊ RECEBE QUANDO PREENCHE SUA FICHA DE 
INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO 

 
Caro(a) ... 
 
Nosso sistema efetuou seu cadastrado para participar do evento "{Congresso Brasileiro de 
Psicoterapias Corporal}". 

O sistema também abriu uma página pessoal em seu nome. É nessa página que você deverá 
inserir o comprovante de pagamento, escolaridade, inserir trabalhos e fazer a escolha das 
Oficinas que deseja participar no segundo dia do evento. Os dados estão informados ao final.  

======================== 
SOBRE O PAGAMENTO 
========================  

a) Antes de efetuar o pagamento de sua inscrição, verifique no site do congresso, no link >>>> 
INSCRIÇÃO << Ficha de Inscrição, a política de cancelamento. 
 
b) Sua inscrição somente será efetivada quando for inserido em sua pagina pessoal o 
comprovante de pagamento e de escolaridade (se for estudante de graduação).  
 
c) As informações sobre pagamento você encontra no site do congresso, no link localizado no 
alto da página >> INSCRIÇÃO >> Valor/Pagamento 

1 - Para pagamento por deposito ou transferência (com desconto) 
2 - Para pagamento por boleto ou cartão (sem desconto) 

======================== 
ESCOLHA DAS OFICINAS 
======================== 

a) A Oficinas são atividades em grupo ministradas no segundo dia do evento. Estarão abertas 
para escolha em sua própria página pessoal somente após a confirmação do pagamento e 
quando a programação do evento estiver completa. Veja no site do congresso, no link 
localizado no alto da página >> PROGRAMAÇÃO << Programa Geral 
 
b) Para escolher as Oficinas, entre em sua página pessoal usando seu login e senha, entre no 
ícone Oficinas e faça suas escolhas. Lembre-se sempre de SALVAR ao final da página senão 
o sistema não registra. Para ter certeza das escolhas, verifique na sua própria página se as 
mesmas foram salvas e se estão corretas.  
 
c) No site do Congresso também vai encontrar o resumo das atividades e curriculum dos 
profissionais, para ajudar em suas escolhas. Veja AQUI 
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======================== 
APRESENTAR TRABALHOS 
======================== 

Para quem deseja apresentar trabalhos no evento, deve seguir essas instruções:  

a) Preencha sua Ficha de Inscrição para participar do evento (se já preencheu, solicite por e-
mail a abertura do link para apresentar trabalhos para que possa usar a mesma ficha, senão o 
sistema entende como duplicidade). 
 
b) Insira o título do trabalho, resumo da atividade (até 10 linhas), resumo do currículum (até 5 
linhas) e 1 foto de rosto. 
 
c) Se o trabalho tiver co-autores, insira o e-mail e nome completo dos mesmos. Imediatamente 
o sistema também irá abrir uma pagina pessoal em nome de cada co-autor e enviar por e-mail 
uma senha para que também eles possam ter acesso a uma pagina pessoal. Avise os co-
autores que a Ficha de Inscrição já foi preenchida e que não preencham novamente senão o 
sistema entende como duplicidade. Se os co-autores já tiverem preenchido a ficha, solicite-nos 
por e-mail a abertura do link para apresentar trabalhos. 
 
d) Assim que preencher a ficha dos co-autores, vai aparecer uma relação de nomes onde você 
deverá encontrar o nome dos co-autores e marcar x para vincular seu trabalho ao nome deles 
também. 
 
e) No site do congresso, no link Apresentar Trabalhos você vai encontrar essas instruções com 
detalhes. 

============================ 
ACESSAR SUA PÁGINA PESSOAL 
============================ 

Para acessar sua página, use o login (seu e-mail) e a senha fornecida pelo sistema. Caso 
tenha esquecido a senha, recupere-a pela mesma página. Para acessar sua página, clique 
AQUI ou no link - http://www.crsistemas.psc.br/congresso/login 

 
Login: seu endereço de e-mail ({email}) 
Senha: '{senha}' (Não use aspas, nem deixe espaço antes ou depois senão dá erro) 
 
============================ 
Se tiver alguma dúvida, nossa equipe sempre estará à disposição para lhe auxiliar. 
 
Agradecemos sua participação 
 
Com carinho,  
 
José Henrique Volpi e Sandra Mara Volpi 
Presidentes do Evento 
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