
Passo a passo - AGe virtual 25/09/2021
Saiba como se cadastrar e participar da reunião virtual

A AGE acontecerá em 25/09/2021, na Sala Virtual Megavote, 
disponível neste link: 

https://megavote.com.br/sv/index.php
A primeira chamada acontecerá às 09h.

https://megavote.com.br/sv/index.php.
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CADASTRO: REALIZE O SEU ANTES DO DIA DA ASSEMBLEIA!

Todos os associados deverão realizar o seu cadastro com antecedência. Ele 
vai garantir a função de voto e também participação ativa ao longo da AGE.

1   Para se cadastrar, clique aqui e, em seguida, no botão Credencie-se. 

https://megavote.com.br/sv/criar-conta.php
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2   Preencha o cadastro com nome 
completo, CPF, e-mail, e escolha sua senha 
de acesso. 

3   Depois, selecione a caixa 
para aceitar os termos da 
plataforma e clique em 
próximo, no final da página.
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4   Você deverá enviar a foto de seu RG ou carteira 
de motorista para validar seu cadastro. Primeiro, 
mande a foto da frente do documento sem o 
plástico, clicando em Fazer upload do documento.

5   Em seguida, mande 
a foto do verso do seu 
documento, clicando 
em Fazer upload do 
documento.
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6   Após esse processo, você deverá tirar 
uma foto sua ao lado do documento 
enviado. Para isso, clique em Fazer upload 
do documento e tire a fotografia na hora.
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7   Finalizado esse processo, a Megavote fará a validação do cadastro e, 
assim que aprovado, você será avisado no e-mail cadastrado. Com seu login 
e senha, poderá acessar a sala da AGE no site da MegaVote no dia da AGE.
Se desejar, assista ao vídeo explicativo sobre a etapa de cadastro clicando na 
imagem abaixo:

https://megavote.com.br/videos/comosecredenciar.php
https://drive.google.com/file/d/1ku_6q4ioD8L7Sse_C9hXoHwQeUYybpz7/view
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ACESSO NA DATA DA AGE

1  No dia da AGE, você deve acessar o link da sala virtual e clicar no botão 
Entrar para realizar seu login (A). Também é possível entrar em seu perfil do 
MegaVote diretamente v (B). 

A B

https://megavote.com.br/sv/svp.php?codigo=AFRESP2021-08-280
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2  Feito o login, já aparecerá na sua página inicial a sala virtual da AGE. Clique 
em Entrar na sala virtual, conforme o exemplo abaixo.



9

1  Na sala virtual da AGE, você terá acesso ao vídeo ao vivo da assembleia e 
aos slides que estão sendo apresentados.

MATERIAIS DISPONÍVEIS NA SALA VIRTUAL  
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1  No momento em que o presidente da AGE abrir a votação, você deve 
clicar no botão Votar, na parte central.

COMO ACONTECE A VOTAÇÃO
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2  Depois, clique na resposta desejada: Sim, 
Não ou Abstenção. As opções aparecerão 
conforme o exemplo ao lado.

3  O resultado e 
percentuais são mostrados 
em tempo real nesse 
mesmo menu.
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Caso ainda tenha dúvidas sobre as funcionalidades da sala virtual, 
acesse o vídeo clicando na imagem abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=CdEEPDa7ubw
https://www.youtube.com/watch?v=CdEEPDa7ubw
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Esperamos que este passo a passo tenha ajudado você a acessar a 
reunião virtual da AGE pelo MegaVote.

Participe da AGE!

Dúvidas? 
Entre em contato com a MegaVote pelo WhatsApp (11) 94513-9965 ou 
com a equipe de Eventos Afresp, pelo e-mail eventos@afresp.org.br ou 

WhatsApp  (11) 94354-9009.

https://megavote.com.br/sv/svp.php?codigo=AFRESP2021-08-280
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511945139965&text
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511943549009&text
mailto:eventos%40afresp.org.br?subject=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511943549009&text=
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511945139965&text=
https://megavote.com.br/sv/svp.php?codigo=AFRESP2020-08-290

