
TUTORIAL 

PASSO A PASSO
PARA FAZER SUA
INSCRIÇÃO



Prezado Participante,

Preparamos este tutorial para facilitar seu processo de inscrição no XXII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, XXIII Encontro Nacional 
de Perfuradores de Poços e FENÁGUA 2022.

Confira no site do evento os valores e categorias disponíveis, bem como documentação necessária para inscrição como Estudante, ou 
participante associado.

As categorias de sócio são conferidas pelo CPF. Caso essa opção não apareça, entre em contato com a Secretaria da ABAS para regularizar 
sua anuidade de 2022 – info@abas.org .

O pagamento das inscrições poderá ser realizado por meio de Cartão de Crédito, Boleto Bancário ou por nota de empenho. No caso da Nota 
de Empenho, será necessário anexar o documento.

A categoria VISITANTE permite apenas visitação à FENÁGUA, sem acesso aos auditórios. Para ter acesso ao conteúdo e palestras, inscreva-se
em uma das categorias do Congresso com pagamento.

Para submeter seu trabalho técnico ao XXII CABAS é necessário fazer uma inscrição prévia, mesmo que o pagamento seja realizado 
posteriormente. As instruções para pagamento posterior estão neste tutorial.

As regras na íntegra estão publicadas no site do evento: https://xxiicongressoabas.abas.org/inscricoes/ .

mailto:info@abas.org
https://xxiicongressoabas.abas.org/inscricoes/


Ao clicar no site do evento no botão
“CLIQUE AQUI PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO”, 
o seu acesso será direcionado para o sistema de 
inscrições e submissão de trabalhos.

Link rápido para o sistema:
https://xxiicabas.gupe.com.br/pt/usuario/index

O início do processo é através da tela ao lado.

Caso seja seu primeiro acesso, iniciar o
preenchimento dos dados do lado esquerdo da
tela, abaixo do QUERO ME INSCREVER.

Caso não seja seu primeiro acesso, insira seu e-
mail e senha abaixo da frase JÁ ESTOU INSCRITO, 
para fazer seu LOGIN.

**Importante – este sistema é independente do
sistema de associados da ABAS. Desta forma, o 
cadastramento completo é necessário.

https://xxiicabas.gupe.com.br/pt/usuario/index


Ainda na primeira tela de acesso, nos campos a serem preenchidos no 
primeiro acesso:

- Campo para selecionar a categoria de inscrição: 
Selecionar uma das categorias disponíveis. 
Lembrando que as inscrições para as categorias de sócio serão possíveis 
apenas dos que estiverem com a anuidade 2022 pagas. O sistema avisará 
caso exista alguma inconsistência.

Caso o objetivo do acesso seja o envio de trabalhos, ainda assim é 
necessário que essa pré-inscrição seja feita, mesmo que o pagamento 
seja realizado em um outro momento.

Apenas categorias com pagamento permite o envio de trabalhos. A 
categoria VISITANTE, que é gratuita, destina-se aos que tem interesse 
apenas na visitação da FENÁGUA.

- Campo para CUPOM: Caso tenha algum cupom de desconto no valor 
de inscrição, ele pode ser inserido neste momento ou depois, na tela 
de pagamento. 

- Política de Proteção de Dados: Para seguir com a inscrição, é 
necessário concordar com a política, visto que para fazer a gestão da 
participação será necessário uso dos dados para comunicações e 
acessos.



Após preencher todos os campos do primeiro 
acesso, clique no botão AZUL de CONTINUAR 
COM A INSCRIÇÃO.

Ou, após inserir os dados de login a partir do 
segundo acesso, clique no botão VERDE –
ACESSAR.



A tela seguinte traz um 
breve resumo das 
principais regras de 
inscrição.

Lembrando que as 
regras completas 
encontram-se no site do 
evento, no menu 
INSCRIÇÕES:
https://xxiicongressoab
as.abas.org/inscricoes/

Após ler as regras 
principais, clicar no 
botão verde
“CONFIRMO A 
LEITURA...”.

https://xxiicongressoabas.abas.org/inscricoes/


A tela seguinte trará um resumo dos dados de inscrição já inseridos e apontará campos de dados pessoais que ainda precisam ser preenchidos.

Ao concluir o preenchimento, clicar no botão AVANÇAR.



A tela seguinte, que traz o valor da inscrição, permite as seguintes interações (cores da fonte relacionadas com as setas):
- Aplicar um cupom de desconto (após digitar o código, clicar em APLICAR CUPOM). Alguns cupons possuem validade de uso, então fique atento para 
não perder o desconto. 
- Caso queira realizar neste momento o pagamento de sua inscrição: se for cartão de crédito, digitar os dados no campo correspondente e clicar em 
REALIZAR PAGAMENTO. Se a opção for BOLETO BANCÁRIO, clicar no botão GERAR BOLETO e realizar o pagamento no banco de sua preferência.
- Se preferir pagar a inscrição em OUTRO MOMENTO, clicar em ACESSAR A ÁREA DO PARTICIPANTE. 



ÁREA DO PARTICIPANTE

A área do participante concentrará todas as suas 
informações:

- Seus dados de cadastro (menu MEUS DADOS);

- MEUS TRABALHOS – local onde é feita a submissão
e depois o acompanhamento do status de 
avaliação;

- MINHAS ATIVIDADES – todas as atividades que
você se inscreveu via sistema (evento, cursos, 
visitas);

- PAGAMENTOS – tela de pagamento das atividades,
onde você pode acessar para realizar pagamentos 
pendentes, emitir recibos.



PAGAMENTO POSTERIOR

Caso queira realizar o pagamento posteriormente, em 
tempo diferente da data de inscrição, basta acessar o 
menu PAGAMENTOS na área do participante.

Ao acessar, clicar no botão PAGAR e escolher ao 

final da tela a forma de pagamento de interesse.

Nome Participante

Valor

Nome Participante

Valor



Em caso de dúvidas para se inscrever, entre 
em contato com a Secretaria Executiva:

inscricoes@abas.org

mailto:inscricoes@abas.org

