
MANUAL DE INSCRIÇÃO DAS CONFERÊNCIAS
REGIONAIS LÚDICAS E CONVENCIONAIS DA

CIDADE DE SÃO PAULO

#conferênciasdca2022



A inscrição é realizada através do link encaminhado para o seu e-mail
pela Comissão Organizadora das Conferências ou através do site do
CMDCA: https://bit.ly/3D1vsaO. 

1) Para realizar sua inscrição:
 



Caso você queira se inscrever através do site do CMDCA, você deverá
selecionar o grupo no qual pretende se inscrever, clicando em “programação e
inscrição”:

Após selecionar o grupo, aparecerá o seguinte banner com o QRcode de
inscrição. Ao apontar a câmera do celular, você será direcionado ao site de
inscrição.



Ao acessar o link de inscrição, você será direcionado para a seguinte
página: 

2) Inscrição na plataforma Sympla:
 

Ao lado direito, há a “caixa” de inscrição, onde você deverá selecionar a
quantidade de 1 (um) ingresso e clicar no botão “continuar”:

Na plataforma, é possível encontrar informações referentes à programação
da Conferência, assim como realizar o download de seu documento base
metodológico orientador.



Você será direcionado para a ficha de inscrição, onde deverá preencher
todos os campos indicados. Os campos com asterisco (*) são de
preenchimento obrigatório para concluir sua inscrição.

Observação: Na ficha de inscrição, é obrigatório indicar o “eixo de
participação” em que o(a) conferencista quer participar; os temas tratados em
cada eixo estão disponíveis para consulta na página inicial, na seção
“descrição”.



Concluído o preenchimento, clique no botão “Finalizar”:

Ao finalizar o seu pedido, aparecerá a confirmação do seu credenciamento:

3) Da Confirmação da inscrição:



Para ingressar no evento da Conferência na qual você se cadastrou, basta
clicar em “acessar evento”, opção disponível ao lado da confirmação do
seu pedido:

4) Do link de acesso às Conferências:

Você também receberá  o link de acesso à Conferência por e-mail, no
endereço informado na ficha de inscrição:

Observação: A participação na Conferência é através da Plataforma Zoom e
o evento estará aberto para ingresso dos(as) participantes inscritos(as)
apenas no dia e horário de sua realização.



Em caso de dúvidas ou eventuais problemas, entre em contato com a
Equipe de Organização das Conferências através dos seguintes canais: 

5) Canais de Atendimento:

 
 

E-mail: conferencia@cmdcasp2022.com
Telefone: (11) 95113-4546

 

mailto:conferencia@cmdcasp2022.com


COMPARTILHE COM SUA REDE
E PARTICIPE!

#conferênciasdca2022


