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Acessos

Para que serve a credencial?

Assim como em um evento presencial, a credencial é uma forma de identificar o
nome e a instituição que os participantes do evento representam. Com o aplicativo,
ela se torna, também, o seu cartão de visitas, onde, por meio das interações nos
estandes, vocês trocam seus dados e contatos com as empresas apoiadoras do
evento.

Como eu tenho acesso aos links de acesso ao evento?

Ao se inscrever no evento, você, automaticamente, está inserido na trilha de
comunicação da organização, que encaminhará os links fechados do Youtube aos
inscritos, durante todas as manhãs de cada dia do evento. Além disso, pelo próprio
aplicativo do encontro, é só clicar em "acessar o evento" e você será, imediatamente,
direcionado às palestras.

Quais são as redes sociais do evento?

Acompanhe a programação, as novidades e os posts do encontro por meio do nosso
site https://www.expojud.com/expojud-online e pelo Instagram
do Judiciário Exponencial https://www.instagram.com/judiciarioexponencial/ .

Como acessar o aplicativo?

É necessário estar inscrito no evento para receber o e-mail com as instruções para
acessar o aplicativo. Ao receber o e-mail, você vai seguir as orientações e fará seu
credenciamento normalmente.

O evento já começou e eu ainda não consegui acessar o aplicativo. E agora?

Temos uma solução rápida para que você possa assistir o evento enquanto te
orientamos sobre como prosseguir com o acesso no aplicativo. Envie um e-mail com
o assunto SOS para contato@judiciarioexponencial.com.br

https://www.expojud.com/expojud-online
https://www.instagram.com/judiciarioexponencial/


Palestras
Como eu acesso os diferentes palcos?

O evento tem formato de multipalcos, ou seja, além do palco principal, as palestras,
também, acontecerão em palcos paralelos. O acesso será feito pelo próprio
aplicativo e basta clicar em "acessar o evento" e escolher a palestra que você quer
assistir.

Como eu faço check-in para confirmar que participei da palestra?

No dashboard do aplicativo, clique em "Palestras" e, depois, em "validar palestra".

Terei acesso às apresentações?

Somente se o palestrante compartilhar o arquivo apresentado durante a
apresentação. Para ter acesso, clique em "Palestras" e depois "Baixar arquivos".

Se eu entrar na pasta do palestrante e não tiver nenhum material?

Caso você acesse a pasta "Baixar arquivos", dentro da área de "Palestras" do
aplicativo, e não encontre nenhum arquivo, significa que o palestrante não
compartilhou com a organização do evento o material utilizado durante a
apresentação.

Caso eu não consiga validar a palestra, o que devo fazer?

Caso você tenha qualquer dificuldade de validação ou acesso dentro da plataforma,
pedimos que entre em contato através do botão "WhatsApp" no aplicativo.

As palestras serão gravadas?

Todas as palestras serão gravadas e, oportunamente, o Judiciário Exponencial poderá
divulgar alguns dos conteúdos em nosso canal do YouTube. Acesse e inscreva-se em
nosso Canal oficial: https://www.youtube.com/channel/UC-oXEDsD5dGy5n54RFAgUOQ

É possível fazer perguntas para os palestrantes?

O evento será transmitido via Link fechado do Youtube e o chat na plataforma não
estará aberto para que os participantes façam questionamentos.

https://www.youtube.com/channel/UC-oXEDsD5dGy5n54RFAgUOQ


O evento emite certificado de participação nominal?

O evento emite certificado para todos os participantes que se inscreveram no evento
e que tenham assistido, no mínimo, 70% das palestras da programação. Por isso, é
necessário validar quais apresentações você assistiu por meio do aplicativo na área
das “Palestras".

Quando eu vou receber meu certificado?

O certificado será enviado para o e-mail cadastrado durante a inscrição em até
cinco dias após o evento.

Certificado de
Participação



Estandes
Como acessar os estandes virtuais?

O acesso é feito pelo próprio aplicativo do evento. Basta clicar em "Estandes
Apoiadores” ou “Estandes Justiça” e escolher a Instituição que você deseja interagir.

Por que fazer check-in nos estandes?

Como forma de incentivar o relacionamento do Judiciário com as empresas que
fornecem serviços e produtos de Tecnologia e Inovação, a organização do evento
promoverá sorteios de brindes entre os participantes que tiverem maior interação
nos estandes do evento. Além disso, as próprias empresas patrocinadoras, também,
promoverão sorteios para quem fizer check-in nos seus estandes. Para saber mais
sobre quais os prêmios serão sorteados, basta acessar o “Book dos Sorteios” na sua
pasta de participante do evento.

O que acontece quando eu faço check-in nos estandes?

O check-in é uma forma de trocar cartão de visitas. Quando você fizer check-in em
algum estande, automaticamente, está autorizando o fornecimento dos seus dados
de cadastramento para a empresa, ao mesmo tempo, você terá acesso a todos os
materiais de apoio para conhecer melhor a empresa, bem como, falar via chat com
algum representante.

Como falar com as empresas patrocinadoras do evento?

Basta fazer check-in no estande da Instituição com quem desejar se comunicar e
clicar em “Contato” para falar via chat de WhatsApp com algum representante.

Se eu entrar na pasta da empresa/instituição e não tiver nenhum material?

Incentivamos que todos que estejam expondo com estande no evento forneçam
algum tipo de material de apoio para que os participantes possam conhecê-los
melhor. Porém, caso não haja nenhum material, fique à vontade para avaliar o
estande e chamar a empresa via chat.



Evento
Onde eu encontro a programação do evento?

É possível encontrar a programação tanto no aplicativo do evento, na área de
“Acessar o evento” quanto no site do ExpoJud.

O que tem na pasta do evento?

É possível encontrar informações gerais sobre o Judiciário Exponencial, sobre o
evento, sobre as empresas patrocinadoras e, também, sobre os prêmios dos sorteios.

Como eu entro em contato com a organização do evento?

É possível contatar a organização via chat de WhatsApp em todas as áreas de
interação do aplicativo. Caso sua dúvida não tenha sido respondida nessa área do
FAQ, é possível enviar um e-mail para  contato@judiciarioexponencial.com.br  ou
enviar um direct pelo Instagram do Judiciário Exponencial.

Não tive retorno da organização do evento via WhatsApp. O que eu faço?

Temos recursos dedicados para atender todas as dúvidas e questionamentos dos
participantes, pedimos sua compreensão pois em breve retornaremos sua
solicitação.



Sorteios
Como eu posso participar dos sorteios?

Fique atento a todas as orientações feitas durante o evento. Além disso, é importante
que você tenha um alto índice de engajamento com o encontro, como: assistir e
validar as palestras, além de fazer check-in nos estandes do evento e participar dos
sorteios.

Quais serão os prêmios dos sorteios?

Na pasta do participante, que fica no aplicativo do evento, tem um “Book dos Sorteios”
com todos os prêmios que serão sorteados. Além disso, durante a programação,
serão anunciados alguns dos brindes e a forma como é possível participar dos
sorteios.

Como e quando serão anunciados os sorteados?

Os sorteados serão anunciados ao fim da programação oficial de cada dia do evento,
logo após os painéis de convidados, por volta das 12h30min. A lista dos sorteados será
divulgada nos Stories do Instagram do Judiciário Exponencial.

Se eu for sorteado, como eu recebo meu prêmio?

Tanto a organização do evento, quanto as empresas, que são responsáveis pelo
sorteio e pelos prêmios, entrarão em contato com os vencedores através dos
contatos fornecidos na inscrição e no credenciamento do evento para confirmar os
dados para envio.


