ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS
As apresentações dos trabalhos científicos estão se aproximando e
com isso precisamos estar atentos aos detalhes, embora simples, que
podem dar mais qualidade ao nosso evento, pensando especificamente no
formato on line.
Assim, encaminhamos as recomendações feitas pela Comissão
Científica para que problemas com a imagem, som, iluminação e demais
aspectos da participação sejam evitados. Pedimos a sua atenção para:
1. Data: 19 e 20 de setembro – 08h – 20h (Conforme o cronograma
de apresentações)
Tempo de apresentação: 10 minutos. Este tempo não pode ser
excedido.
IMPORTANTE: no dia 18 de setembro de 2020 o autor do trabalho
receberá por e-mail o link de acesso a plataforma para apresentação
do trabalho.
2. É importante que a sua participação ocorra a partir de um lugar com
boa iluminação, com bom acesso à internet e que não tenha ruído;
3.Pedimos que use notebook ou computador e não celular no
momento da sua apresentação oral.
4. É muito importante o uso de fone de ouvido, durante a sua fala. O
uso de fone de ouvido (atenção, pode ser o fone de ouvido que vem

com os aparelhos de celular) evita as interferências do ambiente,
ruídos e estralidos na voz, o que garante melhor interlocução.
5. Para facilitar a iluminação, sugerimos que além da lâmpada comum,
que tenha também, se possível, uma luminária, o que melhora muito
a imagem.
6. No apêndice de arquivo contém informações sobre o processo de
transmissão de tela.
7. Aquele que não se fizerem presentes no horário de apresentação
com acesso do link apresentação do trabalho, não receberá o
certificado de apresentação.
8. É necessário acesso ao link 5 minutos antes do horário determinado
para apresentação do trabalho para que possamos organizar todos os
tramite de apresentação.
9. Os certificados dos trabalhos aprovados e apresentados sem
nenhuma objeção da comissão científica, estarão disponíveis a partir
do dia 01/10/2020.
10. ATRASOS NÃO SERÃO PERMITIDOS.
Agradecemos antecipadamente sua contribuição e nos colocamos a
disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas pelo email cursoseeventosprime@gmail.com
Cordialmente
Comissão Científica de Trabalhos da Prime Cursos e Eventos

APÊNDICE

INSTRUÇÕES PARA CONVIDADOS
ANTES DA TRANSMISSÃO
Certifique-se de ter o seguinte:


Um laptop ou desktop com webcam e microfone.



Uma versão recente do Chrome ou Firefox .



Uma conexão forte com a Internet. Você deve ter uma conexão forte com a
Internet para que funcione bem. Se possível, conecte-se ao roteador com um
cabo Ethernet em vez de usar WiFi.



Recomendamos o uso de fones de ouvido para evitar ecos.

Entrando na transmissão
Quando chegar a hora, siga estas etapas para entrar no estúdio de transmissão:
1. O anfitrião deve fornecer um link antes do show. Clique no link e você será levado
ao estúdio de transmissão.
2. Permita que StreamYard acesse sua câmera e microfone.
3. Certifique-se
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4. Digite um nome de exibição. Use seu nome real. Em seguida, entre no estúdio.
5. Click em COMPARTILHAR A TELA e aguarde o seu horário de apresentação ou/e
a orientação da organização

O organizador será informado de que você chegou. Você não fará parte da transmissão
até que o anfitrião decida adicioná-lo. A página será atualizada para informá-lo quando
for adicionado. Assim, todos poderão ver e ouvir você. Essa é sua vez de brilhar!
Lembre-se de que o organizador pediu que você participasse porque eles querem ouvir
o que você tem a dizer. Diverta-se!

