
 
 
 

COMUNICADO 

 

Assembleia Virtual da ASES-DF– PRIMEIRO ACESSO 

 

Prezados Sócios, 

Conforme divulgado no Edital de Convocação publicado em 22/09, a próxima assembleia para aprovação das 
contas referentes a 2019 será feita de forma virtual. Para tanto, a ASES-DF contratou a Plataforma AVCOND 
para realizar assembleias de forma virtual. Essa plataforma é bem simples e de fácil utilização. Nela, os 
assuntos podem ser apresentados, discutidos e ao final pode ser feita a votação, com posterior geração de 
toda a documentação referente à assembleia, tudo em uma mesma plataforma. 

Para ter acesso a todos os recursos e orientações de uso, assim como, para acessar as SALAS DE DISCUSSÃO 
(quando abertas) e, posteriormente, VOTAR, você precisa efetuar seu login na plataforma. 

Para efetuar o PRIMEIRO ACESSO à Plataforma AVCOND, siga os seguintes passos: 

1. Procure em sua caixa de e-mails uma correspondência com remetente AVCOND e com o título 
CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO. 

Hoje quinta-feira (24/09) o sistema AVCOND irá enviar um e-mail para os endereços cadastrados na ASES-
DF com LOGIN e SENHA individuais para acesso à Plataforma. Caso tenha problemas com o e-mail, favor 
entrar em contato com a Administração da ASES para atualização dos seus dados cadastrais. 

Se não encontrar a mensagem em sua caixa de entrada, verifique a caixa de SPAM ou Lixo Eletrônico. 
Caso a mensagem esteja na caixa de SPAM, importante marcar nosso endereço como confiável pois, toda 
comunicação, desta e das outras assembleias, será feita por e-mail. 

 

2. Acesse via navegador (Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer) a url: app.AVCOND.com e você receberá 
a tela de acesso ao sistema (veja Figura 01 - abaixo) ou acesse o site www.AVCOND.com e ingresse no 
sistema clicando no botão LOGIN  localizado no canto superior direito da tela inicial. 

 
Figura 01 

A aplicação pode ser acessada por qualquer navegador, inclusive de tablet ou celular, por meio da URL 
app.avcond.com. Estão disponíveis ainda aplicativos para Android e IOS. Em caso de dificuldade de baixar o 
aplicativo, recomenda-se da utilização via navegador (IE, Chrome, Firefox etc.) do celular ou tablet. 

http://www.avcond.com/


 
 

 

3. Utilize os dados de acesso (recebidos no e-mail) para fazer seu primeiro acesso. O seu login de acesso à 
plataforma será o seu e-mail cadastrado e a senha que você recebeu por e-mail. Caso não se lembre de 
sua senha, clique em “esqueci a minha senha”. 
Caso tenha problemas com seus dados de login – entre em contato com a secretaria da ASES-DF, 
durante horário comercial, pelo telefone 3225-4540 ou pelo Whatsapp 99965-9339. 

 

4. Após acessar a Plataforma AVCOND, você verá a seguinte imagem: 

 
Figura 02 

Concluído seu 1º acesso, a senha recebida poderá ser trocada a qualquer momento por meio da Rotina 
MUDAR SENHA localizada no alto da tela inicial. 

No menu ORIENTAÇÕES, você encontrará tutoriais em vídeo que lhe ajudarão a entender como acessar 
as salas de discussão, assim como exercer o seu direito de voto. 

• Tutorial Salas de Discussão: https://www.youtube.com/watch?v=H-ptVEn-NdI 

• Tutorial Como Votar: https://www.youtube.com/watch?v=hI6c9wP9KKQ 

 

5. As SALAS DE DISCUSSÃO são espaços virtuais onde os condôminos podem interagir, esclarecendo dúvidas 
e registrando opiniões, para cada um dos assuntos elencados pela administração da ASES-DF. Nelas 
poderão ser visualizados, durante o período em que a sala estiver aberta, os documentos referentes aos 
assuntos colocados em discussão, bem como os sócios podem escrever suas opiniões acerca do tema.  

 

6. Na data agendada, no menu ASSEMBLEIAS, você poderá ter acesso ao ambiente da assembleia virtual 
que ficará aberto pelo período estabelecido, onde os sócios poderão registrar seus votos, para cada uma 
das opções colocadas em votação, conforme pauta definida pela Diretoria da ASES-DF. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-ptVEn-NdI
https://www.youtube.com/watch?v=hI6c9wP9KKQ

