
Tutorial de acesso às Redes de Conversa do 9º Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária (CBEU) 

1º - Acessar o website do Controle de Ações de Extensão da Universidade Federal de 

Alfenas (CAEX – UNIFAL-MG), pelo website https://sistemas.unifal-

mg.edu.br/app/caex/, e escolher a opção “Fóruns”. 

ATENÇÃO!!! A plataforma utilizada nas Redes de Conversa é o Google Meet, portanto 

é necessário ter uma conta do Google. 

 

2º - Fazer login com CPF (sem espaço, ponto, travessão) e senha cadastrados no ambiente 

CAEX  

 

 

https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/


 

3º - Selecionar a Ação de Extensão “9º CBEU – Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária: Redes para Promover e Defender os Direitos Humanos”.  

IMPORTANTE: o CBEU estará disponível somente para o participante que tiver se 

inscrito previamente no evento pelo sistema de “Inscrições” do CAEX 

 

4º - Nos dias das redes de conversa, 10 e 11 de março, uma lista completa com todas as 

redes que acontecerão aparecerá. Nela, o participante poderá verificar nome, data e 

horário em que cada rede acontecerá. 

 

 

 

 



5º - Ao clicar na opção “Entrar”, disponível para cada rede de conversa, o participante 

terá acesso aos nomes dos trabalhos que serão apresentados naquela rede e o endereço de 

acesso à rede pelo Google Meet. Exemplo: 

 

 

6º - Pronto! Depois de escolher qual rede participar, basta acessar o link do Google Meet 

e aproveitar o 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

1 - Os certificados de participação do 9º CBEU serão gerados pelo ambiente CAEX. 

Portanto, para que sua presença fique registrada, é imprescindível que o participante siga 

o passo a passo indicado anteriormente. Isto é, o participante deve ter acesso ao link do 

Google Meet realizando login no ambiente CAEX. 

2 – Desde já, é possível que os participantes vejam a relação das redes de conversa que 

vão compor o 9º CBEU (nome, data, horário e trabalhos que serão apresentados). Para 

isso, a partir do 4º passo descrito acima, basta selecionar a opção “Incluir Sessões 

Fechadas” e clicar em “Filtrar”. A lista completa com todas as redes de conversa 

aparecerá na aba “Sessões fechadas”, como mostrado a seguir. 

 

Trabalhos que 

serão apresentados 

Link de acesso 

Retorna para a lista 

com todas as redes 



 

 


