
                                  

1.1 

 

Estimados/as participantes da I COES: 
 
A data da realização da Conferência aproxima-se a passos largos. O início é já na 
próxima quarta-feira, dia 2 de Maio, com as primeiras e-oficinas (das 9h às 11h – Brasil 
e das 13h às 15 h – Portugal) e com a sessão de abertura que começa às 13h (Brasil) e  
às 17h (Portugal).  
 
1. Condições de acesso dos participantes 
São as tecnologias, fantásticas, que permitem a realização de um evento como este. 
Porém, essas mesmas tecnologias são, também, exigentes e, por vezes, impiedosas. 
Por isso lembramo-vos que o sucesso da vossa participação, quer como assistentes 
quer como conferencistas, depende, em grande parte, da adequação dos vossos 
computadores, com os programas necessários instalados, e das condições de ligação à 
rede, às exigências da plataforma Webex em que decorre a conferência.  
No site da I COES estão descritas essas exigências que relembramos aqui: 

 
 

Destacamos que todas as sessões da I COES vão ser videogravadas e serão 
disponibilizadas online, no site da conferência. Isto permitir-vos-á não só rever todo o 
evento, como também assistir a sessões que não tenham tido oportunidade de o fazer 
durante a conferência. 
 
2. Acesso às atividades da I COES 
Comece por aceder ao site da I COES: www.coes2012.com  
 
A seguir, faça o LOGIN com a senha que você recebeu no seu email quando realizou a 
sua inscrição: 
 

 
 
 
 
 



                                  

1.2 

 

 
 
Para ter acesso às atividades dinamizadas na COES 2012 deve aceder à página 
Conferência, através da opção Atividades existente no menu do website, como se 
mostra na figura seguinte: 

 
 

Opcionalmente, existe um atalho na página inicial do website, existente do lado 
esquerdo, tal como é possível visualizar na imagem seguinte. 

 
 

A página de Atividades disponibiliza no topo um menu para cada um dos dias em que 
se vai realizar a conferencia, e do lado esquerdo é disponibilizado um menu que 
contém todas as atividades que se realizam no dia escolhido. 

 
 

A página de cada uma das atividades contém o título, data e hora, identificação do(s) 
orador(es) da atividade e, opcionalmente, um breve resumo dessa atividade. 
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Botão de acesso às salas de atividades dinamizadas no WebEx 

 
Todas as páginas de atividades contêm, no fundo, um botão com o texto “Aceder ao 
evento” inscrito nos mesmos. 
Por baixo de cada botão existirão sempre informações disponibilizadas ao participante 
relativamente ao estado da atividade. 
 
IMPORTANTE: No término de cada atividade, os participantes deverão regressar ao 
website da COES, aceder à página da atividade seguinte e entrar novamente. Todas 
as atividades serão realizadas em salas diferentes. 
 
Obrigatoriamente, o participante terá de se autenticar no website (utilizando o seu 
email e palavra-chave). Caso não se autentique, o botão nunca ficará ativo, e será 
mostrada a informação visível na imagem seguinte. 

 
 

Caso o participante não tenha realizado o pagamento, terá igualmente acesso às 
páginas da conferencia, no entanto, o botão não ficará ativo e ser-lhes-á mostrada a 
seguinte informação. 

 
 
O botão apenas estará ativo 30 minutos antes do início de cada atividade, informação 
que será mostrada ao participante como é possível visualizar na imagem seguinte. 

 
 

Assim que a hora da atividade se aproximar e se chegar aos 30 minutos que 
antecedem a mesma, o botão ficará disponível, pelo que os participantes apenas 
terão de carregar na tecla F5 do seu computador ou carregar na opção de atualizar a 
página existente no navegador da internet (browser). 
 
O botão de acesso ficará de cor laranja, e, por baixo do mesmo, serão dadas instruções 
adicionais, nomeadamente a palavra-chave da sala (ver imagem seguinte). 
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e-Oficinas 
 
No caso das e-oficinas, e uma vez que os participantes apenas poderão assistir à e-
oficina para a qual se inscreveu, será mostrada essa informação por baixo do botão. 
No caso de não se ter registado para uma determinada e-oficina, será mostrada a 
informação da imagem seguinte. 

 
 

Caso esteja a visualizar a página da e-oficina para a qual se inscreveu, serão mostradas 
as mesmas informações como as descritas acima. 
 
3. Certificados 
Esclarecemos ainda que todos os certificados da I COES estarão disponíveis dentro de 
um período aproximado de vinte dias (com excessão dos certificados de 20 horas que 
só serão emitidos depois da avaliação dos textos que nos forem enviados: 
http://www.coes2012.com/atividades/certificacao.aspx).  
 
 
Fazemos votos que disfrutem de uma excelente conferência, com ricas oportunidades 
para se atualizarem, discutirem, partilharem e (re)encontrarem colegas, amigos/as e 
outros/as profissionais e estudantes reunidos por um interesse comum que é a 
concretização de uma Educação Sexual intencional e significativa para os/as nossos/as  
alunos/as nas nossas escolas.  
 
Atenciosamente 
 
A Comissão Organizadora  

http://www.coes2012.com/atividades/certificacao.aspx

