
 

 

PLATAFORMA VIRTUAL  

Guia para Participantes 

 

1. Abra a página do evento virtual 

https://e2139.hubilo.com/community/#/login  

2. Insira o seu e-mail com o qual foi registrado(a) na plataforma 

3. Insira o número OTP (4 dígitos) - 2020

 

4. Logo que entre na plataforma clique na Agenda e clique no botão "Join 

Session” numa destas sessões no topo da agenda - independentemente da 

hora a que se juntar a nós, e em que Stream tiver interesse: 

a. Stream A - Live! 

b. Stream B - Live! 

 

5. Quando você entrar numa destas sessões ficará automaticamente 

Com acesso para todo o dia para esta respectiva sessão. Ao longo do dia 

pode sair de uma e entrar em outra (Stream A - Stream B), e 

https://e2139.hubilo.com/community/#/login


 

 

seguir o mesmo método - clicar na sessão no topo da agenda, de modo a 

automaticamente entrar nessa sessão para todo o dia. Isto previne que 

tenha que clicar em “Join Session” em cada sessão que quiser ver 

adentro de cada Stream. 

 

 

6. O sistema dar-lhe-á então duas opções para ingressar na sessão online - 

através do Navegador ou do aplicativo Zoom. Selecione de acordo com sua 

preferência. Se você optar pelo Zoom, deverá ter uma conta do Zoom; se você 



 

 

não tiver clique aqui para se registrar (é gratuito). 

 

7. Ao clicar na opção de aplicativo Zoom, você será redirecionado para 

uma nova página, pedindo que você inicie o aplicativo Zoom, clique em abrir e 

inicie o aplicativo. 

 

https://zoom.us/signup


 

 

8. Depois clique em Computer Áudio para ativar o som

 

9. Você poderá visualizar a sessão ao vivo no aplicativo e interagir com 

qualquer palestrante, pode clicar no chat ou postar sua pergunta na caixa de 

Q&A (perguntas e respostas). 

 

 



 

 

10. Quando a sessão terminar, você poderá retornar ao portal do evento e 

interagir com outros participantes através do chat ou programar uma 

videoconferência com eles. Você também tem a opção de postar fotos, vídeos 

ou artigos no feed do evento. 

 

Notas:  

a) Navegador recomendado: Google Chrome | Desativar bloqueador de 

pop-ups 

b) O aplicativo Zoom não é obrigatório para visualizar a sessão, mas 

recomendamos usá-lo para obter a melhor experiência de visualização 

c) Requer boa e estável conectividade à Internet. 

 



 

 

Networking Lounge 

 

Como usar o Networking Lounge (Sala de Networking)? 

● Faça login no portal de eventos e clique em “Lounge” 

● Clique em Allow Access 

 



 

 

● Permita acesso ao Mic & Camera 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Clique em uma cadeira qualquer em uma das mesas 

 

Nota: 



 

 

● Clique em “How To Network” – para ver o guia rápido 

 

 

● Navegador recomendado: Google Chrome (versão 83 o posterior) 

● Proporcione acesso aos Mic & Câmera na página da Lounge 

● Verifique a saída de áudio do seu microfone e selecione a correta na 

página do lounge 

● Verifique se você não está conectado à VPN ou se possui restrições de 

firewall 

● Requer conectividade estável à Internet 


