REGRAS PARA PONTUAÇÃO,
CERTIFICAÇÃO E ACESSO AOS EVENTOS
ON-LINE DO CRCRS
Com o objetivo de atender ao Programa de Educação Continuada, informamos que
estaremos certificando e pontuando os eventos (possíveis de serem pontuados),
com transmissão on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams.
Com a implantação das novas regras, os profissionais e estudantes com interesse
em certificação e em pontuação deverão seguir os procedimentos abaixo:

PARA CERTIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO
Ser profissional registrado em CRCs, em situação regular, ou estudante
do curso de Ciências Contábeis com cadastro no CRCRS;
Efetuar a inscrição no evento;
O certificado será emitido aos profissionais registrados e estudantes
que atingirem 75% de presença e responderem a avaliação que será
disponibilizada, após 05 dias úteis a realização do evento no sistema
cadastral;
Para os estudantes não cadastrados no CRCRS, será enviado para o email informado na inscrição.
Para quem optar em assistir pelo YouTube, não há necessidade de
inscrição, mas deverá confirmar presença no início e no final do evento
nos links que serão disponibilizados no chat, durante a transmissão.

PASSSOS PARA CADASTRO NA PLATAFORMA TEAMS
1. Efetue a inscrição.
2. O participante receberá, por e-mail, o convite para ser adicionado a
conta do CRCRS. Insira seu e-mail, crie uma senha e aceite os
termos. Somente poderá entrar na sala após o aceite do convite.
3. Após aceite, receberá um e-mail com o link de acesso. Caso não
receber até 02 horas antes do evento, verificada a caixa de spam,
acesse pelo link disponível na página do evento.
4. O evento poderá ser acessado com 05 minutos de antecedência.
Recomendamos realizar o acesso ao Teams pelo navegador, caso
não tenha o APP instalado.
5. Caso não receber o e-mail do convite ou tenha problemas no acesso,
comunique-se com: eventos@crcrs.org.br

REGRAS DA SALA VIRTUAL
Após 30 minutos do início do evento, o ingresso não será mais
permitido;
O acesso é restrito àqueles previamente inscritos ou ainda, para
aqueles cadastrados na conta do CRCRS Teams;
Será feita verificação do nome para liberação do acesso;
No caso de utilização de contas de e-mail, antes de pedir permissão,
deverá alterar a configuração para nome e sobrenome;
Não será permitido o acesso com “nome” de contas eletrônicas de
pessoa jurídica, apelidos ou nomes de marcas e versões de celulares;
Não será permitida a duplicidade de acesso, ou seja, o participante
não poderá acessar o evento, ao mesmo tempo, de laptop e celular.
Para os(as) participantes que não tiverem interesse em pontuação ou
certificado, não será necessário fazer inscrição prévia, basta acessar o
canal TV CRCRS no YouTube e acompanhar a transmissão. O evento ficará
disponível no canal, porém sem direito a pontuação e certificação.
FIQUE ATENTO AO REGRAMENTO E PARTICIPE DOS NOSSO EVENTOS!

