


Essa é a tela inicial

Bem-vindo ao nosso 
Congresso Virtual

Você está aqui!



Clique para entrar na 
área do Congresso



Você acessou o modo 3D. 
Conheça as opções e 
navegue pelo Congresso



A sala de Cursos Práticos estará sempre disponível, mas as salas
01, 02 e 03 estarão disponíveis somente “ao vivo”, durante os
dias da programação.



Na sala de e-pôster você tem 
acesso a todos os trabalhos científicos 
publicados no congresso



Na área de e-pôster você consegue pesquisar um trabalho na busca geral (nome, tema, sigla e etc.), 
por área de abrangência, e,  através do index aparecerão todos os trabalhos que tem autores que 
se cujo nome se inicia com a letra selecionada



Na área de Networking é 
possível realizar reuniões e 
promover encontros virtuais



Espaço Networking – Clique para acessar uma sala



Aqui você pode visitar os 
parceiros da SOGESP e 
conhecer as novidades 

sobre cada um



Visite também o 
stand da SOGESP 



Aqui você confere as 
novidades da SOGESP e os 

benefícios do associado



No menu “Programação”  é possível pesquisar o programa por tema, por área, por palestrante 
e por dia. Esta busca trará apenas as aulas do dia selecionado.



No menu “Aulas” é possível acessar as aulas que já estão gravadas. 
O conteúdo ao vivo ficará disponível a partir do dia 20 de setembro



Adicione um Lembrete e não perca nenhum conteúdo!!!
Favorite os seus Palestrantes e faça amigos!



Consulte os horários de atendimento

Preparamos um FAQ com as dúvidas mais comuns. Mas caso você não encontre a informação 
que procura, estamos disponíveis no chat para atendê-los durante o período do congresso. 



Se preferir, você ainda pode nos enviar um e-mail através de nosso formulário de contato!

SOGESP



Altere a aparência de sua tela para : Modo noturno!

SOGESP
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Altere a aparência de sua tela para : Modo diurno!

SOGESP
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Maximize a sua tela!

SOGESP



Minimize a sua tela!

SOGESP



Visualize a tela inicial em “modo Desktop”

SOGESP



Ou volte para modo 3D se preferir!!
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Se quiser falar com a gente: Clique no chat!

SOGESP
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