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Na página do “Evento”, clique no botão azul “Inscrever-se”.



Para efetuar a inscrição no evento, é necessário criar uma conta na Intercom, 
com sua conta Google ou com seu e-mail principal.



Preencha seu e-mail.



Complete com seu nome, sobrenome e senha desejada.



Após cadastro do usuário e senha você entrará no sistema da Intercom.



Clique na aba “Eventos”, escolha a opção “Inscrever-se”.



Selecione a categoria acadêmica que você se encaixa. Se for aluno líder que 
irá enviar trabalho para o Expocom, deverá escolher SEMPRE a categoria 

“Estudantes de graduação e recém-graduados”



Este aviso indica que você deverá completar seus dados cadastrais. Se for 
associado da Intercom em dia, o sistema já terá essa informações.



Ao clicar no “OK” da mensagem anterior, você será direcionado para a aba 
“Dados” para finalizar o preenchimento das suas informações pessoais.



Ao final do preenchimento, aparecerá a mensagem de  cadastro finalizado.
Clique em “OK”.



Na página seguinte, você escolherá a forma de pagamento.
Lembrando que os associados da Intercom são isentos.



Se escolher a opção “Cartão de crédito”,
deverá finalizar o pagamento nessa tela.



Se escolher a opção “Boleto bancário”, será gerado o código de barras do 
boleto nessa tela. Ou clicar no botão azul para gerar o PDF.



Se escolher a opção “PIX”, basta finalizar o pagamento nessa tela com o aplicativo 
do seu banco no smartphone optando pela opção pagar com QR code.



Na aba “Extrato” será possível visualizar a transação
pendente de pagamento, em amarelo, e seu status.



Após o pagamento ter sido finalizado, na aba “extrato”
é possível visualizar o ícone, em verde, e seu status.



Após a compensação do pagamento (imediata, se por ‘cartão de 
crédito’ ou ‘Pix’; depois de até dois dias úteis, se por ‘boleto’)

aparecerá o link de submissão de trabalhos para os alunos líderes 
que tiveram trabalhos indicados pela sua IES.


