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MODELO DE INCRIÇÃO EM ENVENTO NO SITE

Incialmente o aluno deve entrar
no site:
http://www.fabra.edu.br/
e clicar na Área do Usuário

Dentro da pagina Área do
Usuário o aluno deve
clicar
em
Efetuar
Cadastro.

Abrindo a pagina de cadastro o
aluno deve preencher os dados,
observando os dados obrigatórios e
a aba de Dados Pessoais.
Obs: A senha é pessoal e
intransferível, não devendo ser
informada a nenhum funcionário
da Fabra.

Após preencher os dados
e confirmar, o usuário
estará criado, e o site fara
login automaticamente.

Após esta logado no site o
aluno já pode se escrever
clicando encima do evento
desejada como mostra na
imagem ao lado.

Escolhendo o evento e
abrindo a pagina, o aluno
pode clicar em “Inscrição”

Clicando em Inscrição o site
abrirá uma pagina pedindo
para ser informado o CPF,
empresa que trabalha (caso
não tenha poder escrever
Sem Ocupação) e o local
que reside. Essas informação
deve ser preenchidas, pois
são elas que estará no
certificado que será impresso
no site, posteriormente no
site

Confirmando a inscrição, será aberto está
pagina dizendo que seu cadastro foi
efetuado com sucesso. Observa-se que
existe duas opções abaixo Imprimir
Credencial e Imprimir Certificado
 Imprimir Credencial - será
impresso neste mesmo local após
encerrar o período de inscrição no
evento.
 Imprimir Certificado - Será
impresso neste mesmo local após o
finda do evento, e após ser feito o
check in check out.

Encerrando o período de Inscrição no site
o aluno já pode imprimir o credencial,
clicando em Imprimir Credencial.
OBS: Somente após encerra as inscrições
que o credencial estará disponível para a
impressão.
É indispensável à apresentação do
credencial para participa do evento, pois
no inicio do evento será feito a leitura do
credencial (check in).
Assim sendo o aluno deve imprimir o
credencial para ser check in

Modelo do credencial.
Será feito o check in na entrada do
evento, e check out no fim do
evento
Obs: Sem a apresentação do
credencial não será possível fazer
o check in e consequentemente
não estará disponível o certificado
para impressão

Após a participação do evento e
feito o check in check out, já
estará disponível a opção de
imprimir o certificado como
consta na imagem ao lado.

Clicando em Imprimir Certificado
será disponível o certificado de
participação no evento

RECUPERAÇÃO DE SENHA DE USUARIO DO SITE

Caso a aluno não saiba a senha de
acesso, este deve escrever o seu email e ponha qualquer senha.

Em seguida abrira a seguinte
pagina com a opção de solicita o
lembrete da senha, é somente
clicar que a senha chegara no email informado, e prosseguir a
inscrição como descreve esta
manual

Informações Gerais?
 Não será feito inscrição pelo, telefone, whatsapp, e-mail, e nem na Faculdade Fabra,
somente pelo site como demonstra esse passa-passo.
 Não será feito a impressão do certificado na Faculdade Fabra e nem pedido de envio por email, o próprio aluno será responsável pela imprimir o seu certificado.
 Caso o aluno não imprima ou não tenha feito à inscrição no site, este poderá participa do
evento como visitante, porém este não conseguira imprimir o certificado, pois não tevea
leitura do credencial no check in e no check out.

