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ACESSO À PLATAFORMA

No dia 23/9 será colocado um botão
no site www.cva.sbahq.org com o
link de acesso direto à plataforma. 

Clique em "Acesse a plataforma do
2º CVA" (A) para ser direcionado
ao ambiente de login.

Enviaremos também o link de
acesso para o e-mail cadastrado na
sua inscrição.

A

https://cva.sbahq.org/


ACESSO À PLATAFORMA

Para acessar a plataforma, preencha
o pop up (A) que abrirá na tela
principal com o e-mail e senha
cadastrados no ato da inscrição.

A

AMBIENTE DE LOGIN



POR DENTRO DA PLATAFORMA



MENUS E ACESSOS

Ao efetuar o login, o congressista acessa automaticamente o lobby principal, 
onde é possível navegar pelas demais áreas do Congresso.

AMBIENTE DE LOGIN

 AUDITÓRIO
 

BALCÃO DE 
INFORMAÇÕES

 STANDS DE
PATROCINADORES

SALAS DE 
NETWORKING

PROGRAMAÇÃO 
CIENTÍFICA



LOBBY

A

B

AC

CA - Acesso aos stands
dos patrocinadores

B - Acesso ao Balcão
de Informações

C- Acesso ao
auditório 

D - Menu geral do
evento 

E - Networking

D

E



O acesso ao networking (A) é realizado por uma lingueta na lateral direita, que pode ser identificada
pelo ícone: 

NETWORKING - CONVERSE COM OS CONGRESSISTAS

Ao receber uma notificação,
o ícone do chat ficará
vermelho.
 
Ao clicar no ícone acima,
uma janela de chat abrirá
(B)

A

Na lateral esquerda do chat, é possível escolher o
congressista ou patrocinador com quem deseja falar. 

B



No menu superior, clique em "Auditório" (A) e em seguida clique no telão (B) para acessar a
programação científica e palestras. 

AUDITÓRIO

A

B



A programação científica (A) é apresentada em lista contínua. Escolha a palestra que deseja assistir e
clique em "participar"

ACESSO À PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA E ÀS PALESTRAS

É possível realizar o filtro por
sala ou por qualquer palavra
chave contida na programação
(B).

Dessa forma você encontrará de
forma mais rápida e prática o
conteúdo desejado. A

B



O Acesso aos stands dos patrocinadores pode ser feito pelo menu superior, em "Hall de Exposição" (A), pelo
lobby, clicando nos logotipos das marcas, ou pelo índice dentro do Hall de Exposição (B). Ao entrar no hall
escolha um dos patrocinadores para visualizar o stand detalhado e acessar todos os materiais preparados
para o 2º CVA. Clique nas setas para "direita" e "esquerda" para visualizar todos os stands.

VISITANDO OS STANDS DE PATROCINADORES

Este ano, o CVA contará
com 12 stands, nacionais e
internacionais, nos quais o
congressista terá acesso às
novidades da indústria e
da especialidade. 

O acesso ao stand também
conta ponto para a
premiação final da
gameficação.

A

B



No topo da plataforma, acesse o menu "Balcão de Informações" (A). Uma página com um balcão de
suporte será aberto, clique nele (B) para ser atendido pela equipe do evento.

COMO FALAR COM O SUPORTE DO EVENTO?

A

B



 COMO EMITIR O CERTIFICADO O 2° CVA?

1

2

3

4

A partir de 30/9, acesse
https://www.academiasba.org/certificado/

Escolha a opção 2º Congresso Virtual de Anestesiologia
e clique em "Acessar"

Preencha com o e-mail cadastrado no 2º CVA e
clique em "Acessar"

Faça download do certificado clicando em "Emitir"

O nome no certificado será o mesmo preenchido pelo congressista no ato da inscrição, 
não podendo ser alterado. 



REALIZAÇÃO
PATROCÍNIO


