
AS INSCRIÇÕES

As inscrições de nossas palestras são feitas pela plataforma Doity, que também emite os
certificados. É muito importante ter atenção aos dados informados no ato da inscrição

● Nome completo: o nome que estará no certificado é o mesmo fornecido pelo
participante na inscrição. A PRPI não tem acesso para modificar ou corrigir o
nome do participante, portanto certifique-se de fornecer o nome corretamente.

● E-mail: é para este endereço que a plataforma Doity vai enviar seu comprovante
de inscrição e a notificação de que seu certificado está disponível. Lembre-se qual
foi o e-mail fornecido. Para encontrar alguma mensagem da Doity, sugerimos a
conferência na caixa de entrada, no spam e no lixo eletrônico.

DÚVIDAS DURANTE A PALESTRA

Durante as palestras podem surgir alguma dúvida sobre o tema que está sendo falado.
Estas dúvidas podem ser mandadas no chat pois ao final das palestras é aberto um
momento para responder às perguntas dos participantes. Usem o chat para interagirem
sobre o tema.
Dúvidas sobre certificados devem ser enviadas para prpi@ufj.edu.br, garantindo assim um
melhor evento para todos.

O FORMULÁRIO DE PRESENÇA

O formulário de presença fica disponível desde o meio da palestra até 1h após o término.
Pedimos atenção com um campo em especial que deve ser preenchido com o número de
inscrição do participante.
Ressaltamos que este número é a sua identificação na plataforma.

A título de informação segue breve tutorial de onde encontrar seu número de inscrição.

1) O número de inscrição no ato da inscrição: assim que confirmar sua inscrição, a
página irá carregar e trazer a seguinte imagem. Note que o número de inscrição (circulado
em vermelho) está na parte branca da página, abaixo de "DETALHES DO PEDIDO",
enquanto o número da compra está na parte verde. Você já pode deixar seu número
anotado neste momento mesmo. Perceba também que o número de inscrição não é o seu
número de matrícula na UFJ, e não o número da compra.



2) Número de inscrição no e-mail: em menos de 30 minutos após a inscrição, a
plataforma Doity irá enviar um e-mail confirmando sua inscrição. Se não estiver recebendo,
por favor cheque sua caixa de spam ou sua lixeira. No e-mail deve aparecer a seguinte
mensagem, que também mostra seu número de inscrição (circulado em vermelho a seguir).
E você pode ainda acessar seu comprovante de inscrição clicando no botão indicado pela
seta vermelha.



3) Comprovante de inscrição: após clicar em "Visualizar comprovante de inscrição", será
exibido um documento, que pode ser baixado e/ou imprimido, e que trás suas informações,
inclusive seu número de inscrição (circulado em vermelho).

OS CERTIFICADOS

Os certificados são emitidos em até 15 após o evento e só será emitido em seu nome com
as seguintes condições:

1. O participante deve estar inscrito na palestra.
2. O participante deve assistir à palestra e preencher corretamente o formulário de

presença.


