COMO SE INSCREVER PARA OUVINTE NO COLÓQUIO DE MODA
a) Clique no link: https://app.eventmaster.com.br/event/moda14/registration
b) No sistema, SELECIONE SUA CATEGORIA e clique em continuar

c) FAÇA O SEU CADASTRO – preencha seus dados pessoais e
continuar.

clique em

d) Caso queira fazer um MINICURSO escolha a atividade (curso) desejado – só é
possível sem inscrever em 1 minicurso – e clique em continuar.

Observação: Para os sócios da Abepem o sistema gerará um desconto de 5% no
valor do minicurso no final da inscrição.
e) FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO – O sistema gerará uma Ficha de Pré-inscrição com
seus dados pessoais, os dados de sua inscrição, Atividade selecionada (caso faça
minicurso) e o valor total da inscrição.
IMPORTANTE o pagamento deve ser finalizado até 5 dias da inscrição, caso
contrário o sistema automaticamente exclui sua inscrição.
f) PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO - Deposite o valor na seguinte conta:

Favorecido: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM MODA
CNPJ 11579889/0001-20
341 - BANCO ITAÚ
AG 8571 C/C 11306-0

g) PARA ANEXAR O COMPROVANTE DE DEPÓSITO – entre no sistema pelo
link https://app.eventmaster.com.br/event/moda13/registration Digite seu e-mail, senha
e clique em Entrar.

O sistema abrirá sua área de participante com a Ficha de Pré-inscrição, desça a
barra de rolagem até a opção de Pagamento e clique em Confirmar pagamento.

Clique em Escolher arquivo – selecione no seu computador o arquivo que contem
o comprovante do depósito, faça o upload e clique em Continuar.

O processamento das informações de seu pagamento poderá levar até 24h. Após a
confirmação de seu pagamento no sistema, sua inscrição é efetivada, seu status
muda para completo e o trabalho é enviado para avaliação. O sistema lhe

encaminhará para sua Ficha de Inscrição, caso queira imprimi-la clique em Imprima
esta ficha.
ACESSO AO SISTEMA APÓS INSCRIÇÃO
Para acessar o sistema a qualquer momento após seu registro use o link
https://app.eventmaster.com.br/event/moda14/attendee

