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Manual – Acesso Webex 

Introdução 

Excepcionalmente, a Assembleia não será realizada mediante a reunião presencial dos Cotistas do 

Fundo, tendo em vista as recomendações do Ministério da Saúde quanto às medidas de proteção 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional visando o 

combate da disseminação do novo coronavírus (COVID-19), especialmente no que se refere a evitar 

aglomerações de pessoas. Nesse sentido, a Assembleia Geral Extraordinária será realizada por meio 

digital, através da plataforma “Webex” (“Plataforma”). 

 

Diante disso, a Administradora informa que está disponibilizando este manual de acesso à plataforma 

(Webex) que será utilizada para a realização da Assembleia, complementando as instruções que já 

constam da Convocação, com o intuito de auxiliar os cotistas e fomentar a participação na Assembleia.  

 

Seguem abaixo documentos relacionados à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada à distância, 

no dia 18 de agosto de 2020, às 11:00 (onze horas): 

 

• Edital de Convocação 

 

• Proposta da Administradora  

 

  

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=109996&amp;flnk
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=109997&amp;flnk
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1. Link de Acesso ao Pré-Registro 

 

Para participação na Assembleia, o cotista deverá realizar seu cadastro na Plataforma, no seguinte  

endereço: 

https://btgevents.webex.com/btgevents-pt/onstage/g.php?MTID=e2a5175fab5c6b6c953a72ed8f658e3bf  

Salientamos que poderá ser utilizado o navegador de sua preferência.  

 

Solicitamos aos Cotistas que realizem seu cadastro com a maior brevidade possível, de modo que 

possam ser contatados pelo Administrador em tempo hábil para sanar qualquer pendência em seu 

cadastro e/ou verificação de poderes de representação.  

 

Após clicar no link, o cotista visualizará a tela abaixo e deverá selecionar a opção “Registrar”,  

conforme indicado na imagem abaixo:  

 

 

 

https://clicktime.symantec.com/3KZ39Ssq8PSKoKznYoV7Q4U7Vc?u=https%3A%2F%2Fbtgevents.webex.com%2Fbtgevents-pt%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3De2a5175fab5c6b6c953a72ed8f658e3bf
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2. Dados exigidos para a validação do pré-registro 

 

Ao selecionar “Registrar” os cotistas devem seguir com o preenchimento do cadastro conforme abaixo: 

 

• Cotista Pessoa Física: O pré cadastro requer nome completo, e-mail e CPF. 

 

• Cotista Pessoa Jurídica: O pré cadastro requer nome do procurador, e-mail e CPF/CNPJ dos 

veículos que serão representados pelo procurador. 

 

•  

 

3. Validação de dados pela Administradora 

 

No término desta etapa, o cotista constatará a tela abaixo, bem como irá receber um e -mail de 

confirmação do pedido de registro. Ato contínuo, os dados informados serão submetidos à validação da 

Administradora.  
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Ademais, será enviado para o cotista no e-mail cadastrado um agradecimento sobre o pré-registro 

conforme a imagem abaixo:  

 

 

A Administradora ressalta que nesse ponto do cadastro os dados ainda estarão sob validação. 
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4. Link de acesso ao evento 

 

Após a validação dos documentos de representação, quando aplicável, bem como a validação dos dados 

cadastrais informados, o cotista receberá, através do e-mail informado em seu cadastramento, o link 

definitivo para o acesso à Assembleia.  

Pedimos ao cotista/procurador que se conecte ao link com antecedência de, pelo menos, 30 (trinta) 

minutos.  

 

 

Ao clicar no botão “Join Event” será pedido ao cotista as informações:  

• O campo Event password será a senha que o cotista deverá usar para acessar a reunião, senha de 

acesso: btgpactual2020 

 

 

 

 

E-mail cadastrado Nome do cotista 
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5. Dentro do Evento da Assembleia Virtual 

 

Ao ingressar na sala virtual os cotistas terão acesso a dois chats para se comunicarem: 

 

a) Chat Attendees 

Neste chat nenhuma pessoa da Administradora e da Gestora do Fundo terá acesso, a comunicação nesse 

canal estará restrita a apenas aos cotistas. 

b) Chat All Participants 

Neste chat todos os participantes do evento (representantes da Administradora, da Gestora, e os cotistas 

do Fundo) terão acesso. Através desse chat os cotistas poderão enviar dúvidas para a Administradora e 

para a Gestora sobre a pauta em análise na Assembleia.  

 

O conteúdo da Assembleia, incluindo o conteúdo das mensagens enviadas por meio dos canais de 

comunicação públicos disponíveis na Plataforma, serão gravados pelo Administrador, sendo certo que o 

mesmo não terá acesso às mensagens trocadas exclusivamente entre os Cotistas por meio de canal de 

comunicação restrito constante da Plataforma. 

 

 




