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3° SEMINÁRIO VIRTUAL PERSPECTIVAS CRÍTICAS SOBRE O TRABALHO NO TURISMO 

Passo a passo de inscrição na Plataforma Evento 

 

 1° Passo: Acesse a página oficial do evento através do link: https://sites.uft.edu.br/plataformaevento/seminario-
virtual-perspectivas-criticas-3. Essa é a página de apresentação do evento: 

 

https://sites.uft.edu.br/plataformaevento/seminario-virtual-perspectivas-criticas-3
https://sites.uft.edu.br/plataformaevento/seminario-virtual-perspectivas-criticas-3
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2° Passo:  Busque a seção “inscrições” no site e em seguida clique em “cadastrar login” (botão verde): 
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3° Passo: Você será redirecionado para uma nova página. Insira seu CPF e, na sequência, adicione as demais 
informações solicitadas (nome completo, número do CPF, email para contato, confirmação do e-mail para contato 
e telefone de contato). Finalize selecionando o botão azul “realizar cadastro”: 

 

OBS: devido às configurações de exibição, o botão azul “Realizar Cadastro” ocasionalmente fica oculto. Para 

visualizá-lo, é necessário reduzir o zoom de exibição (Pressione Ctrl + -  para diminuir o zoom). 
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4° Passo: Após efetuar o cadastro, é necessário se inscrever em cada uma das atividades das quais queira 
participar. ATENÇÃO: O cadastro no sistema, apenas, não garante sua inscrição nas atividades. Portanto, 
selecione as mesas que lhe interessam clicando em "participar" ao lado de cada uma delas. Você receberá um 
e-mail de confirmação para cada uma destas inscrições. As atividades estão separadas por dia (3 atividades 
no primeiro e 4 atividades no segundo). É por meio dessas inscrições que você receberá o link para acesso a 
cada atividade. 
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5° Passo: Pronto! Você está inscrito no 3º Seminário Virtual Perspectivas Críticas sobre o Trabalho no Turismo”.  

 

ATENÇÃO!  

CERTIFICADO: Haverá um certificado para cada atividade do evento. Para recebê-lo, além da inscrição, é 
necessário fazer o check-in durante cada mesa. O check-in será feito pelo link disponibilizado durante as 
atividades (no chat e na descrição do vídeo no youtube). Desejamos a todes um excelente seminário! 

 


