
1. Acesse o site https://www.49cbg.com.br/inscricoes.php e selecione a opção “Clique aqui 

para se inscrever” 

Figura 1: Menu de inscrições 49º CBG 

 

2. Na página de login no sistema de inscrições selecionar a opção “Ainda não sou cadastrado” 

Figura 2: Login no sistema de submissão 

 

3. Preencher o formulário de novo cadastro e selecionar a opção “Prosseguir”. 

Figura 3: Formulário de novo cadastro 

https://www.49cbg.com.br/inscricoes.php


 

4. Selecione a opção “Inscrições” para prosseguir com a inscrição. 

Figura 4: Página inicial sistema de inscrições 

 

5. A adesão será realizada em quatro etapas, selecione “Próximo” para prosseguir: 

Figura 5: Passo a passo adesão 
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FORMULÁRIO DE NOVO 

CADASTRO 



 

6. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 6: Passo a passo adesão 

 

7. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 7: Passo a passo adesão 

 

PREENCHER OS ITENS 
OBRIGATÓRIOS SINALIZADOS COM * 

PREENCHER OS ITENS 
OBRIGATÓRIOS SINALIZADOS COM * 

 



8. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 8: Passo a passo adesão 

 

9. Preencha os itens obrigatórios sinalizados com * e selecione “Próximo” 

Figura 9: Passo a passo adesão 

 

10. O valor da sua inscrição estará selecionado de acordo com a categoria escolhida. Selecione 

a opção “Pagamento”. 

Figura 10: Passo a passo adesão 

PREENCHER OS ITENS 
OBRIGATÓRIOS SINALIZADOS COM * 

 

PREENCHER OS ITENS 
OBRIGATÓRIOS SINALIZADOS COM * 

 



 

11. A confirmação do valor de sua inscrição será solicitada. Selecione “Confirmar”. 

Figura 11: Passo a passo adesão 

 

12. Sua adesão ao evento foi gerada, fique tranquilo pois nenhum boleto foi gerado para 

pagamento.  

Figura 12: Adesão ao evento gerada 

 

 



 

 

13. Clique em “Realizar Pagamento” e selecione a forma de pagamento desejada. É possível 

optar por boleto bancário, via PagSeguro, ou cartão de crédito, via Cielo ou Pagseguro.  

Figura 13: Tela de pagamento 

 

 

• Na primeira opção, “Cartão de crédito”, basta inserir os dados do cartão, o número de 

parcelas e completar os campos de dados pessoais. Após confirmar a compra, o 

sistema ficará com pagamento pendente até que seja aprovada. Se após 5 dias úteis o 

pagamento permanecer pendente, verifique se houve algum lançamento na fatura de 

seu cartão e, caso não identifique o pagamento, entre em contato conosco para 

receber a orientação necessária. 

• Se a forma de pagamento selecionada for “Boleto Bancário”, via PAGSEGURO, você 

conseguirá emiti-lo na hora, e terá alguns dias úteis para efetuar o pagamento. O 

sistema identificará o pagamento após 10 dias, em média. Enquanto isso, a inscrição 

ficará com status pendente. 



• Caso opte por “Cartão de crédito”, via PAGSEGURO, após o preenchimento dos dados 

e a confirmação de pagamento, você receberá um e-mail confirmando o pagamento 

ou algum possível erro que o tenha impedido. A própria PAGSEGURO se encarregará 

de enviar um link para efetuar um novo pagamento. 

 

Obs.: Apenas selecione “EMPENHO”, após verificar as regras desta forma de pagamento, 

no site do evento: https://www.49cbg.com.br/inscricoes.php 

 

Se houver dúvidas a respeito do processo de inscrição, entre em contato com a Secretaria 

Executiva, por meio do telefone (11) 3515-8641 ou do e-mail inscricoes@mci-group.com. 
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