
 
 
 

PERGUNTAS FREQUENTES / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) 
 
 
CASO NÃO CONSIGA ACESSAR A PLATAFORMA QUEM DEVO CONTATAR? 
Acesse nosso chat, no ícone inferior à direita do site. Caso necessite de assistência durante a transmissão do 

evento, nossos canais de comunicação estarão disponíveis. 

 
IF YOU CANNOT ACCESS THE PLATFORM, WHO SHOULD I CONTACT? 
Access our chat at the bottom right of the site. If you need assistance during the event, our communication channels 
will be available. 
 
 
ESQUECI A SENHA, COMO PROCEDER? 
Ao tentar inserir sua senha e não for a correta, você deverá clicar em “Esqueceu a senha” para recuperação da 
senha. 
 
I FORGOT PASSWORD, HOW TO PROCEED? 
When you try to enter your password, and it is not the right one, you will should click on “Forgot your password” for 

password recovery. 

 
 
NÃO RECEBEU O E-MAIL DE NOVA ORIENTAÇÃO DE ACESSO? 
Faça uma nova tentativa ou utilize outro e-mail que você também costuma usar.  
 
IF YOU DIDN'T RECEIVE THE NEW ACCESS ORIENTATION EMAIL 
Please try again or use another email you usually use. 

 
 
COMO FAÇO PARA OBTER MEU CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO E TRABALHO CIENTÍFICO? 
Serão conferidos certificados a todos os participantes. 
O certificado estará disponível a partir do dia 10/11/2021.  
Acessar a Área Restrita do site do www.hemo.org.br com seu e-mail e senha cadastrado. 
*Obrigatório assistir 70% da carga horária total do evento. 
 
HOW DO I GET MY CERTIFICATE OF PARTICIPATION AND SCIENTIFIC WORK? 
Certificates will be awarded to all participants. 
The certificate will be available from November, 10th, 2021. 
Access the Restricted Area of the www.hemo.org.br website with your registered email and password. 
* It is mandatory to attend 70% of the total workload of the event. 

 
 
 
 

http://www.hemo.org.br/


POSSO TER ACESSO AS AULAS DO EVENTO APÓS O CONGRESSO? 
As aulas estarão disponíveis 15 dias após o congresso por 2 meses (até dezembro de 2021). 
 
CAN I ACCESS THE LECTURES AFTER THE CONFERENCE? 
Lectures will be available on the website 15 days after the congress for two months (until December 2021). 

 
 
ONDE FICARÃO DISPONÍVEIS AS AULAS APRESENTADAS? 
As aulas ficarão disponíveis na plataforma dentro da HEMOTECA. 
 
WHERE WILL THE LECTURES BE AVAILABLE? 
Lectures will be available on the platform within HEMOTECA. 

 
 
HAVERÁ TRADUÇÃO DAS PALESTRAS INTERNACIONAIS? 
As aulas com palestrantes internacionais terão tradução legendada e os debates ao vivo terão tradução simultânea 
(inglês/português).  
 
WILL THERE BE TRANSLATION OF INTERNATIONAL LECTURES? 
Lectures with international speakers will have a subtitled translation, and live debates will have a simultaneous 

translation (English/Portuguese). 

 
 
DICAS – Acesse: www.hemoplay.com.br 

✓ Utilize preferencialmente o navegador Google Chrome. 
✓ Verifique se o local escolhido possui um bom sinal de internet, e se seu computador está carregado 

(ou garanta que esteja próximo a uma fonte de energia). 
✓ Teste sua conexão através da internet pelo endereço: www.speedtest.net 
✓ Se estiver utilizando um computador da empresa, ele pode ter protocolos de segurança que podem 

interferir. Se for esse o caso, use seu computador pessoal. 
✓ Use seu desktop em vez de um tablet ou dispositivo móvel. 
✓ Feche todas as janelas e programas não necessários para o evento. 
✓ Certifique-se de que todo o software de bloqueio de anúncio em seu navegador está desligado. 
✓ Lembre-se de desabilitar o VPN das configurações do seu computador. 
✓ Experimente uma janela anônima em seu navegador da web. 
✓ Escolha um local tranquilo e, se possível silencioso – ajudará em sua concentração. 
✓ Acesse o link do evento com 01 hora de antecedência para que possa conhecer os espaços 

disponibilizados na plataforma. 
✓ Utilize os intervalos da programação do evento para alongar-se, beber água, checar mensagens etc. 
✓ Lembre-se de interagir nos chats dos expositores e plenárias. 

 
TIPS 

✓ Preferably use the Google Chrome browser.  
✓ Check if the location chosen has a good internet signal and if your computer is charged (or ensure that 

it is close to a power source). 
✓ Test your internet connection at www.speedtest.net  
✓ If you are using a company computer, it may have security protocols that can interfere. If so, use your 

personal computer. 
✓ Use your desktop rather than a tablet or mobile device. 
✓ Close all windows and programs not necessary for the event. 
✓ Make sure that all ad blocking software on your browser is off. 
✓ Remember to disable VPN from your computer's settings. 

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net/

