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Cadastro no site 

Acesse o site https://beerawardsplatform.com e faça seu cadastro. 

 

Caso seja o primeiro acesso, clique em Inscreva-se para a tela de login/ cadastro.  

             

 

Após o cadastro do usuário, aparece a seguinte tela: 

 

 

Clique em VER CONCURSOS ABERTOS para ver a relação de concursos disponíveis na 
plataforma. 



 

Na tela seguinte, basta clicar no ícone do concurso da Acerva para acessar as informações dele. 
Também é possível acessar os links divulgados para acessar diretamente o concurso. 

 

Link direto para os concursos da Acerva MG 

Concurso de cervejas: https://beerawardsplatform.com/x-concurso-acerva-mineira-de-
cervejas-artesanais--2020- 

Concurso de hidromel: https://beerawardsplatform.com/i-concurso-acerva-mineira-de-
hidromeis-2020 

 

  



Página do concurso 

 

 

Ao lado esquerdo, é possível acessar o regulamento do concurso, e se cadastrar como voluntário 
para o julgamento. Clicando no botão INSCREVA-SE, será direcionado para cadastro/ login do 
usuário. 

OBS: Se o cadastro do usuário não estiver completo, ele será direcionado para uma página para 
completar o cadastro antes de continuar.  

  



Cadastro de amostras 

 

 Nome da Cerveja: Colocar o nome que quiser para a Cerveja. 
 Estilo: Definir o estilo BJCP, com base no guia publicado em 2015. 
 Colaborativa:  Marcar apenas caso a cerveja tenha sido feita com outro(s) cervejeiro(s). 

Nesse caso, aparecerá um novo campo para informar quem participou da cerveja com 
você. 

 ESTILO LIVRE/ ESCOLA MINEIRA DE CERVEJA:  Marque caso a cerveja vá concorrer no 
estilo Mineiro – deverá ser fornecida uma amostra a mais, e o estilo deverá estar 
marcado como 34C – Experimental Beer. 

 Associado(a) Profissional?: Marque esse campo caso essa inscrição deva concorrer no 
concurso Profissional (ver regulamento). 

 Informações opcionais: não é necessário preencher esses campos.  
 Observação: Caso o estilo selecionado demande que mais informações sejam 

informadas na inscrição, uma nova caixa de texto aparecerá para que essas informações 
possam ser inseridas. 



 

Exemplo preenchimento de uma cerveja do estilo escola mineira 

 

Após preencher o formulário, clique em ADICIONAR AO PEDIDO no fim da página.  

Na tela seguinte, é possível visualizar todos os dados da inscrição. Caso alguma coisa esteja 
incorreta, clique no lápis para voltar à tela anterior, ou então na lixeira para apagar a inscrição. 

Após conferir as informações, marque a opção de aceite do regulamento, e clique em FINALIZAR 
O PEDIDO. 

 



OBSERVAÇÃO: Apesar do sistema possibilitar a inserção de vários pedidos, recomendamos que 
você faça todas as inscrições das suas amostras em um pedido único por concurso, pois dessa 
forma o sistema ajudará a identificar se os parâmetros do concurso (apenas 1 inscrição será 
aceita por estilo, e cada cervejeiro poderá realizar até 4 inscrições no concurso de cerveja, e 
mais 4 no concurso de hidromel) foram respeitados.  

Observação: A etiqueta será trocada antes do concurso, quando serão inseridas etiquetas sem 
identificação do nome e do e-mail do associado.  

 

Após a inscrição, uma tela será exibida com os dados do pedido e a opção de imprimir as 
etiquetas.  

 

Após a conclusão da inscrição, os organizadores do concurso irão validar seu status de 
associação. Estando tudo correto, o status de seu pedido irá pedido irá ser alterado para “Pedido 
Pago”. 

 

  



Inscrições realizadas 

Para ver quais inscrições já foram feitas, clique em seu nome no canto superior direito, e em 
seguida em Meus Pedidos. 

 

 

Clicando no Código ou no botão PAGAR ou VER PEDIDO, é possível ver detalhes do pedido, 
semelhantes ao visto na conclusão da inscrição. Também é possível realizar impressão da 
etiqueta do concurso. 

 


