
Coren-SP 
Educação

Como ingressar em um evento



Passo-a-passo
1. Clique no link recebido no e-mail com o Protocolo de Confirmação de Inscrição

2. Ao abrir a página do Coren-SP, preencha os campos com o seu CPF e o nº do protocolo recebido no e-
mail de confirmação

• Caso esteja acessando com muita antecedência, a tela mostrará um aviso de que “Você só pode 
acessar a atividade 30 minutos antes de seu início”

• Caso esteja próximo ao início da atividade, o site do Coren-SP mostrará a mensagem “Clique aqui 
para acessar a atividade”

3. Ao clicar na mensagem, você será redirecionado para a plataforma da atividade

4. Caso a plataforma seja o Youtube, basta aguardar a atividade iniciar

5. Caso a plataforma seja o Microsoft Teams, siga os passos a seguir

• Pelo smartphone, desligue a câmera e o microfone, e clique em “Participar agora”

• Pelo computador, clique em “Cancelar” na tela de mensagem para “Abrir Microsoft Teams”

• Selecione “Em vez disso, ingressar Web” ou “Continuar neste navegador”

• Clique em “Permitir”, sobre a tela de uso do Microfone e câmera pelo navegador

• Insira seu nome completo, desligue a câmera e o microfone, e clique em “Ingresssar agora”

• Aguarde a confirmação da organização para poder entrar na atividade



Para acessar o evento, abra o 
Protocolo de Confirmação de 
Inscrição enviada para o e-mail 
cadastrado...

... e clique no link, conforme indicado



Ao abrir a página do Coren-SP, 
preencha os campos com o seu 
CPF e o nº do protocolo recebido 
no e-mail de confirmação...

... e clique no botão participar.



Caso esteja acessando com muita 
antecedência, a tela mostrará um aviso de que 
“Você só pode acessar a atividade 5 minutos 
antes de seu início”



Caso esteja próximo ao início da atividade, 
o site do Coren-SP mostrará a mensagem 
“Clique para acessar a atividade”

Ao clicar na mensagem, você será 
redirecionado para a plataforma da atividade



Caso a plataforma seja o Youtube, basta aguardar a atividade iniciar



Pelo smartphone, desligue a 
câmera e o microfone, e clique 
em “Participar agora”

Caso a plataforma seja o 
Microsoft Teams, siga os 
passos a seguir:



Pelo computador, clique em 
“Cancelar” na tela de mensagem 
para “Abrir Microsoft Teams”



Selecione “Em vez disso, 
ingressar Web” ou “Continuar 
neste navegador”



Selecione “Permitir”, para uso 
do microfone e câmera pelo 
navegador



Insira seu nome completo...



desligue a câmera e o 
microfone...



E clique em 
“Ingressar agora”



Aguarde a confirmação da 
organização para poder entrar 
na atividade




