De click en su nombre (Su nombre y apellido deben aparecer en la pantalla)
Clique no seu nome (o seu nome e sobrenome devem aparecer na tela)
Click on your user Name (First name and last name should be displayed)

Si ha participado en alguna campana de campo su cuenta de usuario debe estar ligada a sus datos como participante. Si cree que hay algún problema por favor envié un
correo electrónico a admin@forestplots.net
If you have been involved in a field campaign your user account should be linked to your participant details. If you think there is an issue please contact
admin@forestplots.net
Se você participou em alguma campanha de campo, a sua conta de usuário deve estar ligada aos seus dados como participante. Se você acha que há algum problema, por
favor envie um e-mail para admin@forestplots.net

Actualice sus datos en la hoja Particpant Details. Esto es importante ya que esta es la información que se utiliza para contactarlo en caso de que como encargado de alguna
parcela esté de acuerdo en que sus datos se utilicen para alguna publicación.
Update your details in the page Participant Details. This is important, as this is the information that will be used to contact you in case you are responsible for plot data that
might be included in a research publication/presentation.
Atualize os seus dados na página Participant Details. Isto é importante, já que estas são as informações que serão utilizadas para contatá-lo(a) caso você seja responsável
pelos dados de uma parcela, de forma a verificar se você concorda com o uso destes dados em uma publicação/ apresentação.

Actualice la información sobre la(s) instituciones donde labora.
Update information of the institution(s) you’re associated with.
Atualize as informações sobre a instituição/ (ou as instituições )com a qual você seja vinculado.

Después de añadir una institución, usted puede añadir la dirección y clarificar si esta es su institución actual.
After adding an institution, you can add the address and clarify if this is your current institution.
Depois de adicionar uma instituição, você pode adicionar o endereço da mesma e clarificar se esta é a sua instituição atual.

