


APP ABRhidro2020

Caros Participantes,

Estamos próximos da realização do XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste – XV SRHNE, a ser 

realizado entre 22 e 25 de novembro de 2020, em formato 100% online.

O APP ABRhidro2020 já está disponível e pronto para deixar sua experiência do evento ainda mais 

completa. Para isso, elaboramos esse tutorial explicando como melhor aproveitar as informações e 

interações que o APP pode te proporcionar.

Todos os nossos esforços são na certeza de que juntos realizaremos um grande evento. 

Vamos começar?

Sejam todos bem vindos!



DOWNLOAD DO APP

Para fazer o download do APP, abra no seu celular o 

Leitor de QR Code e aponte para o código abaixo.

Ou, acesse a loja online de aplicativos do seu celular e 

busque por ABRhidro2020.

Ao identificar o app, clique em “instalar”. 

Uma vez concluído o download, clicar em “ABRIR”.



DADOS DE CADASTRO

Como este será seu primeiro acesso, é necessário

“CRIAR UMA NOVA CONTA”, conforme aponta a seta 

azul abaixo. Para os próximos a acessos, insira seus dados 

cadastrados e clique em “FAZER LOGIN”.

Para criar uma nova conta, faça seu cadastro inserindo Nome, E-

mail, uma senha e depois clicar aceitando os Termos e Condições 

(setas verdes abaixo). 

Clique em “CADASTRAR” para prosseguir.



DADOS DE CADASTRO

A próxima tela é uma complementação dos seus 

dados pessoais.

Nome, CPF, Empresa, Cargo, Telefone, Estado, 

Cidade.

No topo da página veja ainda que é possível incluir 

uma foto sua.

Para inserir, clique em “adicionar foto”, escolher da 

sua biblioteca ou tirar uma nova e dar OK.

Como o APP tem como uma das principais 
funcionalidades o Networking dentre seus 
participantes, quanto mais detalhado seu perfil, 
melhor!

Quando finalizar inserir seus dados, clique em 

SALVAR no rodapé da página!

Pronto! Agora vamos interagir! 

Clique na setinha no topo da página e vamos 

conhecer os menus disponíveis!



MENU DE FUNCIONALIDADES

Nessas 03 telas está a relação de todos os menus 

cadastrados e disponíveis para interação dos 

participantes durante o evento.

Lembrando que após o XV SRHNE, o APP 

permanecerá ativo a todos os membros com mais 

conteúdos, discussões e reforçando sempre o 

conceito de Comunidade da ABRhidro. 

Então mantenha o APP e acompanhe de perto o 
que está por vir.

Nas próximas telas, vamos detalhar um pouco mais 

sobre como interagir com esses menus.



TIMELINE PRINCIPAL

Para fazer uma postagem na sua 
timeline, digite seu texto no quadro 

branco (veja a seta verde), pode inserir 

uma foto onde aponta a seta laranja e, 

quando concluir, clique no botão POSTAR 

(seta vermelha)!

Quando postado, aparecerá assim:

Ao clicar no menu TIMELINE aparecerá a 

tela acima, destinada a postagens 

diversas no evento. Compartilhe suas 

ideias, noticias, fotos! Demais 

participantes engajados no APP poderão 

curtir e comentar!

As postagens de todos os participantes 

ficam registradas nesta timeline, para 

conhecimento e interação.



MENSAGEM AOS INSCRITOS

No menu de Inscrições aos Inscritos, a mensagem de Boas Vindas da  

ABRhidro a todos os participantes e lembretes importantes, como o 

uso da Plataforma ABRhidro (onde o evento será transmitido), além 

do uso deste APP como ferramenta complementar!

O link para o arquivo da Programação Online completa também 

pode ser encontrado neste menu.



PROGRAMAÇÃO

Dentro do menu PROGRAMAÇÃO, temos 2 submenus de 

informações: o PRINCIPAL e o FAVORITOS

No submenu PRINCIPAL é onde estão todas as 

informações em relação a programação (veja setas 

amarelas ao lado):

• Data das atividades

• Horário

• Sala de realização na plataforma de transmissão

• Tipo da atividade (Palestra Magna, Mesa Redonda e 

etc).

Nesta tela ainda é possível “FAVORITAR” as atividades de 

sua preferência, visto que temos sessões simultâneas. 

Para favoritar uma atividade, clique no coração deixando 

o mesmo vermelho.



PROGRAMAÇÃO

As atividades que forem favoritadas

aparecerão no segundo submenu

FAVORITOS, transformando esse menu 

na sua AGENDA PESSOAL!.



PROGRAMAÇÃO

Ao clicar no nome do palestrante 

dentro da atividade, abrirá uma 

tela com sua bio, empresa e 

função.

Quando clicar na atividade de 

interesse, abrirá a tela com 

detalhes da mesma, como:

• Tipo da atividade (Mesa 

redonda, Sessão Técnica)

• Data

• Sala de transmissão na 

plataforma

• Palestrantes convidados

• Horário

• Título/Tema da atividade

• Coordenadores e 

Colaboradores



PROGRAMAÇÃO

Já ao clicar nas atividades das Sessões 

Técnicas, além das informações de 

data, horário e sala de transmissão, 

encontrarão a listagem dos trabalhos 

que serão apresentados (com horário 

individual) e seus autores.



PALESTRANTES

Já ao clicar no menu palestrante, a listagem de todos os palestrantes 

confirmados aparecerão na tela.

Ao clicar em um palestrante, a tela SOBRE o palestrante aparecerá.

E se na página do palestrante você 

selecionar PROGRAMAÇÃO, aparecerá as 

atividades que o mesmo está alocado 

dentro da programação do evento.



COMISSÕES

Conheça nesse menus os integrantes das Comissões do 

XV SRHNE – Comissão Organizadora, Comissão Local, 

Comissão Científica e Comissão de Articulação Regional.



PESSOAS

Ao clicar no menu PESSOAS aparecerá a listagem de todos os participantes que já se cadastraram no APP. Nesta 

página é possível: 

Ao clicar no perfil de algum 

participante, abrirá uma tela com 

seus dados principais de cadastro.

Ao visualizar o perfil do contato, é 

possível enviar uma mensagem 

através do CHAT (seta amarela). Caso 

queira ver as postagens feitas pela 

pessoa, clicar em FEED (seta vermelha)

Se selecionar a opção CHAT, abrirá 

uma tela de conversa. Digite no 

rodapé da página sua mensagem e 

clique em ENVIAR. A conversa será 

iniciada.



PESSOAS

Ainda no menu PESSOAS, é possível adicionar contatos a sua rede de networking. Clique em ADICIONAR 

(seta amarela) e, quando a pessoa aceitar o convite, o contato dela aparecerá também no menu 

CONTATOS, identificando facilmente assim as conexões efetivadas durante o evento. 

Os convites que você receber de outros participantes podem ser aceitos em SOLICITAÇÕES (seta rosa).



PATROCINADORES

Ao selecionar o menu PATROCINADORES, aparecerá a 

listagem das instituições que estão patrocinando o 

evento.

E é possível visitar e interagir com as mesmas através 

do APP:

- Favoritar as instituições de interesse (clicando no 

coração) 

- Clicando no nome da empresa aparecerá o perfil e 

descrição (próximo slide)

- Conhecer e favoritar seus produtos cadastrados 

- Acessar suas redes sociais e enviar e-mail ao 

contato cadastrado

** Lembrando que as interações feitas nos perfis dos 

patrocinadores também geram pontos na gamificação

(mais detalhes no menu Gamificação).



PATROCINADORES

Ao selecionar a empresa de interesse, 

abrirá sua página com informações 

cadastradas.

Caso as instituições cadastrem 

seus produtos no APP, a relação 

aparecerá no quadradinho 

apontado pela seta amarela.

Se a instituição tiver redes sociais 

cadastradas, as opções aparecerão 

onde aponta a seta rosa.

Para entrar em contato por e-mail 

ou buscar mais informações das 

instituições, a seta verde aponta 

os dados de contato cadastrados.



APOIADORES

Ao selecionar o menu APOIADORES, aparecerá a 

listagem das instituições que estão apoiando o 

evento.

E é possível visitar e interagir com as mesmas 

através do APP:

- Favoritar as instituições de interesse 

(clicando no coração) 

- Clicando no nome da instituição aparecerá o 

perfil e descrição

- É possível conhecer e favoritar seus produtos 

cadastrados 

- Acessar suas redes sociais e enviar e-mail ao 

contato cadastrado

** Lembrando que as interações feitas nos perfis 

dos apoiadores também geram pontos na 

gamificação (mais detalhes no menu 

Gamificação).



ASSOCIADOS COLETIVOS

No menu ASSOCIADOS COLETIVOS encontrará a 

relação e descrição dos Associados Institucionais 

da ABRhidro.

Para mais detalhes, acesse também o site: 

https://site.abrhidro.org.br/associados-

institucionais/

https://site.abrhidro.org.br/associados-institucionais/


QUIZZES

Durante o XV SRHNE serão lançados vários quizzes, tando da ABRhidro quanto dos nossos patrocinadores 

e apoiadores.

Cada vez que tiver um QUIZZ ativo, uma notificação será enviada aos usuários do APP e as perguntas 

poderão ser visualizadas dentro do menu quizz. É só clicar e responder! 

Lembrando que responder QUIZZ ajuda na coleta de pontos da gamificação. 

Então fique de olho e participe!



GAMIFICAÇÃO

A gamificação tem por objetivo aumentar o

engajamento e as interações entre participantes,

patrocinadores e apoiadores. Tudo que fizer dentro do

APP gera pontos e, quem acumular mais pontos ao

final de cada dia do evento, entre 23 e 26/11, receberá

um presente muito especial.

Dentro do menu GAMIFICAÇÃO encontrará as

informações de como pontuar, ranking e prêmios.



RANKING

No menu RANKING é possível

visualizar a pontuação dos

participantes que estão interagindo

com o APP e sua posição no ranking.

É com essa informação que teremos

diariamente a premiação dos livros

da ABRhidro.

Na sua tela de menu (veja seta

amarela) é possível ir acompanhando

o seu status de pontos/ranking.



DIRETORIA ABRhidro

No menu DIRETORIA ABRhidro , a

relação dos membros da Diretoria e

detalhes da BIO de cada um.

Informação também disponível em:

https://site.abrhidro.org.br/diretoria/

https://site.abrhidro.org.br/diretoria/


EVENTOS ABRhidro
Acesso aos websites dos eventos promovidos pela ABRhidro:

** O site do SBRH ainda está em construção e em breve será disponibilizado dentro deste menu.



COMISSÕES TEMÁTICAS

No menu COMISSÕES TEMÁTICAS, relação e descritivos das comissões ativas.

Informação também disponível em:

https://site.abrhidro.org.br/comissoes/

https://site.abrhidro.org.br/comissoes/


REGIONAIS

No menu REGIONAIS, mais informações sobre as regionais

da ABRhidro.

Informação também disponível em:

https://site.abrhidro.org.br/regionais/

https://site.abrhidro.org.br/regionais/


ÁGUA EM PAUTA

ÁGUA EM PAUTA é o programa de Webinars e

Lives da ABRhidro. Neste menu, mais

informações sobre o programa.



REVISTA RBRH

No menu principal há 2 submenus

destinados à REVISTA RBRH –

sendo o primeiro com informações

gerais sobre a revista e, o

segundo, para a página de

submissão de artigos.



REVISTA REGA

No menu principal há 2 submenus

destinados à REVISTA REGA –

sendo o primeiro com informações

gerais sobre a revista e, o

segundo, para a página de

submissão de artigos.



PUBLICAÇÕES ABRhidro

As publicações da ABRhidro estão divididas em 3 submenus no app:

• Livros Impressos

• Livros Digitais

• Anais



REDES SOCIAIS ABRhidro

A ABRhidro está em todas as redes sociais! Acesse os menus laterais e fique por dentro das novidades da Associação!



ASSOCIE-SE

Faça parte da ABRhidro!
Neste menu, informações, benefícios e valores.



INDICAR UM AMIGO

Neste menu você consegue gerar códigos para
convidar seus amigos pra entrar no APP ABRhidro!

É só clicar no botão COMPARTILHAR CÓDIGO, e
escolher pra quem enviar.

Além disso, vale pontos na Gamificação!
Participe!



FALE COM A ABRhidro

Quer saber mais sobre a ABRhidro?
Neste menu os canais de comunicação
para contato com a Associação!



MINHAS ANOTAÇÕES

O menu MINHAS ANOTAÇÕES é um bloco de notas!

É só digitar seu texto no espaço em branco e clicar em

SALVAR.

Suas anotações ficarão ali salvas para que possa acessar

a qualquer momento.


