
 

 

Prezado Congressista, 

Informo o Código de Grupo que deverá ser utilizado para sua inscrição:

Para efetuar a inscrição, por gentileza, siga os passos abaixo:

1. Acesse o link http://www.futuroeventos.com.br/includes/form
 

2. Efetue o login no campo específico (veja ilustração abaixo): digite seu CPF (sem ponto e 

sem hífen) ou e-mail cadastrado e senha.

Não tem cadastro? Selecione 
informe os dados para o cadastro.

 

 

3. Em próximos eventos 

CONGRESSO. 

Informo o Código de Grupo que deverá ser utilizado para sua inscrição: 

Para efetuar a inscrição, por gentileza, siga os passos abaixo: 

http://www.futuroeventos.com.br/includes/form-login.php

Efetue o login no campo específico (veja ilustração abaixo): digite seu CPF (sem ponto e 

mail cadastrado e senha. 

Selecione a opção CLIENTES NÃO CADASTRADOS NO SITE
informe os dados para o cadastro. 

Em próximos eventos selecione a opção 22ª BETT BRASI

 

login.php 

Efetue o login no campo específico (veja ilustração abaixo): digite seu CPF (sem ponto e 

CLIENTES NÃO CADASTRADOS NO SITE e 

 

BETT BRASIL EDUCAR - 



 

 

4. Na tela a seguir no menu

clique em inscrições: 

 

5.  Confirmação de cadastro: Confira seus dados pessoais; no rodapé da página clique em 

“continuar”; em dados profissionais é obrigatório o preenchimento d

empresa, inclusive CNPJ, após conferir os da

enquete e clique em “gravar”; 

 

6. Aguarde alguns instantes para o sistema validar suas informações;

 

7. Selecione o Tipo de Inscrição:

 
Informe o tipo de inscrição - INSCRIÇÃO POR GRUPO 
GRUPO 

- Clicar em pesquisar; 

- Aparecerá Código Válido;

Na tela a seguir no menu inicial posicione o cursor em CONGRESSO e em seguida 

Confirmação de cadastro: Confira seus dados pessoais; no rodapé da página clique em 

em dados profissionais é obrigatório o preenchimento de todos os

após conferir os dados profissionais, clique em “continuar”. Responda 

Aguarde alguns instantes para o sistema validar suas informações; 

Tipo de Inscrição: 

INSCRIÇÃO POR GRUPO - e DIGITE O CÓDIGO DE 

 

; 

 

inicial posicione o cursor em CONGRESSO e em seguida 

 

Confirmação de cadastro: Confira seus dados pessoais; no rodapé da página clique em 

e todos os dados completos da 

clique em “continuar”. Responda a 

e DIGITE O CÓDIGO DE  



 

 

- Digite o Código de cortesia
- Clique em OK. 

- Aparecerá Código Válido;

- Clique em OK  
 

5) Escolha das Atividades: 

 

a) Marque o Tipo de Inscrição de acordo com a opção 

02 Dias, 01 Dia, Avulsa; 

b) Escolha as atividades da programação: 

c) clique na seta que ao lado esquerdo para cada horário (veja exemplo):

d) aparecerão todas as opções de atividades para cada horário

e) Clique na flag (bolinha) da atividade que deseja fazer naquele horário. (Clicando em uma, não 

será permitido clicar em outra(s) no mesmo horário. Caso queira trocar a opção, vá ao final do 

horário e clique em "Desmarcar Opção"

f) Confira as escolhas de suas atividades

g) Caso sua cortesia não compreenda todos os dias do evento, você poderá ampliar sua forma de 

participação, responsabilizando-se pelo pagamento da diferença, neste caso entre em co

nossa central de atendimento pelo fone: 

h) Ao término da seleção de suas atividades, clique "Forma de Pagamento" 

automaticamente para a página inicial.

Código de cortesia individual 

; 

a) Marque o Tipo de Inscrição de acordo com a opção desejada: Master (todos os dias), 03 Dias, 

) Escolha as atividades da programação:  

) clique na seta que ao lado esquerdo para cada horário (veja exemplo): 

recerão todas as opções de atividades para cada horário

) Clique na flag (bolinha) da atividade que deseja fazer naquele horário. (Clicando em uma, não 

será permitido clicar em outra(s) no mesmo horário. Caso queira trocar a opção, vá ao final do 

"Desmarcar Opção". 

) Confira as escolhas de suas atividades;  

g) Caso sua cortesia não compreenda todos os dias do evento, você poderá ampliar sua forma de 

se pelo pagamento da diferença, neste caso entre em co

nossa central de atendimento pelo fone: (41) 3033-8100 

) Ao término da seleção de suas atividades, clique "Forma de Pagamento" 

utomaticamente para a página inicial. 

 

: Master (todos os dias), 03 Dias, 

 

 

) Clique na flag (bolinha) da atividade que deseja fazer naquele horário. (Clicando em uma, não 

será permitido clicar em outra(s) no mesmo horário. Caso queira trocar a opção, vá ao final do 

g) Caso sua cortesia não compreenda todos os dias do evento, você poderá ampliar sua forma de 

se pelo pagamento da diferença, neste caso entre em contato com  

) Ao término da seleção de suas atividades, clique "Forma de Pagamento" – o sistema irá 



 

 

i) Aparecerá a tela "Inscrição Realizada".

 A pré-inscrição poderá ser conferida em "Meus Eventos".

 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos.

 

Central de atendimento Futuro Eventos

atendimento@futuroeventos.com.br

41 3033-8116 

) Aparecerá a tela "Inscrição Realizada". 

inscrição poderá ser conferida em "Meus Eventos". 

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos. 

Central de atendimento Futuro Eventos 

atendimento@futuroeventos.com.br 

 


