Quero me inscrever
como convidado

Saiba mais em:

www.sbacdigital.com.br

/sbacorg

/sbacoﬁcial
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Acesse: www.sbacdigital.com.br clique em “INSCREVA-SE”
e selecione o seu “Tipo de Inscrição” – Convidado por
Voucher;
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Informe os dados solicitados
(o código do voucher
recebido - código
alfanumérico - pode ser
copiado e colado);
Clique em “Inscrever”.
Será exibida a mensagem
“Aguarde enquanto
processamos sua inscrição...”;

AGUARDE...
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Caso tudo esteja de acordo, aparecerá na tela a mensagem
“Voucher cadastrado com sucesso! Você será levado agora
para o auditório virtual.”

Também receberá no endereço de e-mail cadastrado, uma
mensagem com a conﬁrmação de sua inscrição, do remetente
intmail@sbac.org.br - Não esqueça de veriﬁcar também sua caixa de
“Spam” ou “Lixo eletrônico”.
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O (a) senhor (a) será direcionado (a) para uma área restrita, no
próprio site do SBAC Digital, onde são armazenadas
informações de seus acessos, vídeos assistidos ou iniciados e
interrompidos por algum motivo; certiﬁcados de participação
nas atividades (com presença computada); os vouchers
d i s p o n i b i l i z a d o s co m o co n v i d a d o ( a ) e p o r q u a i s
patrocinadores, entre outras funções que podem ser
atualizadas no portal.
No seu primeiro acesso, será solicitada a criação de uma senha
de acesso (numérica com no mínimo 8 caracteres)

Também serão solicitadas a conﬁrmação de seu nome,
telefone de contato com DDD e um documento de
identiﬁcação;

5 O Auditório Virtual (área restrita)
Caso ainda não seja o dia e horário agendados para o evento,
será exibida a tela com essas informações; caso já seja o dia
do evento, o vídeo aparecerá disponível.
O “bate papo” para interação online estará disponível apenas
no dia e horário de realização da atividade;

Perﬁl

A qualquer momento, você poderá
acessar seu perﬁl do SBAC DIGITAL e
alterar sua senha, mudar, incluir sua foto
(avatar), atualizar seu nome e até seu
número de whatsapp.
Mantenha seu cadastro atualizado, para
não perder nenhuma promoção ou
informe do nosso programa de
atualizações.

O Auditório Virtual (continuação)
Para acessar o “Auditório Virtual” em uma outra ocasião visite
sbacdigital.com.br, selecione “Auditório Virtual”, informe o endereço de
e-mail cadastrado e respectiva senha e clique em “Login”;
Caso tenha esquecido sua senha, clique em “Esqueci minha senha”.

Obrigado, bom programa!
Em caso de dúvida, nos chame via CHAT

ou entre em contato por telefone
ou whatsapp pelo número:

(21) 2187-0800

