
 

III Congresso da ABRE 

20 a 24/09/2021 

14:00-21:15 
(fuso horário de Praga) 

(9:00-16:15 Brasília) 

Instruções ZOOM  
 

1. Como se conectar ao Zoom  

Vou apresentar em um painel  

Como membro de um painel, você receberá um link único via e-mail. Atenção: este link 
funcionará somente para uma conta. Quer divulgar o link para os seus alunos, membros de 
família etc.? Links assim podem ser encontrados no programa – AQUI.  
 
Clique no link recebido. Você será automaticamente redirecionado ao ZOOM.  

 
Aparecerá uma janela com a mensagem “Você está ingressando em [nome da sessão] como 
um palestrante” – Clique no “OK”.  
 

 
 

http://abre.eu/wp-content/uploads/2021/09/abre-program_210913.pdf


 

 
Aparecerá uma outra janela com a visualização de vídeo. Clique em “ingressar com vídeo”.  

 
 
Aparecerá outra janela para testar o microfone ou para se juntar à sessão com o áudio do 
computador ou dos fones de ouvido.  

 
 
Por favor, preste atenção ao seu microfone. Pedimos àqueles que não estarão falando para 
que deixem seus microfones desligados. Bastará clicar em “ativar mudo” no canto inferior 
esquerdo do ZOOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Preparei um PowerPoint 
Preparei um PowerPoint, mas não sei como posso compartilhá-lo com outros.  
 
Clique em “compartilhar tela” na barra embaixo.  

 
  
Quando quiser parar de compartilhar a tela, você clicará em “Interromper Compartilhamento”.  

 
 

3. Tempo de uma sessão  
Uma sessão terá a duração de 2 horas e 15 minutos. No caso de 5 falas em uma sessão, o 
tempo para uma fala será de 20 minutos, e o tempo restante para debate será de 35 minutos.  
 
Advertimos que, após 15 minutos de sua apresentação, o assistente técnico irá alertá-lo sobre 
os 5 minutos restantes. Se você não tiver terminado sua fala após 22 minutos, advertiremos 



 

que o seu microfone será infelizmente desligado, para que os outros participantes possam 
apresentar a sua comunicação.   
 

4. Quem é assistente técnico?  
Assistente técnico é um voluntário da ABRE e anfitrião da sua sessão no ZOOM.  
 
A sala (segundo o link enviado para o seu e-mail) do ZOOM estará aberta 15 minutos antes do 
início da sessão para apresentadores de paneis e, para o público interessado, estará aberta na 
hora exata. Se você tiver qualquer dúvida ou problemas com a conexão, poderá contar com a 
ajuda do assistente técnico. 
 
Se tiver dificuldades, você poderá entrar em contato com o anfitrião: 
 

1. você está em ZOOM, mas o vídeo / som / compartilhamento etc. não está/estão 
funcionando — escreva ao anfitrião no ZOOM: 
- clique em "bate papo". Aparecerá o chat no lado direito da tela, e no canto inferior 

direito você escolherá para quem quer escrever (anfitrião ou todos); 
- o assistente técnico responderá imediatamente; 

2. caso você não consiga conectar-se ao ZOOM, entre em contato conosco via e-mail 
praga.2021@abre.eu ou, como último recurso, pelo WhatsApp da vice-presidente da 
ABRE, Šárka Grauová (+420 733 797 642), ou da assistente Michaela Skála Foret (+420 
605 169 362). 

 
Caso você não consiga compartilhar sua apresentação, poderá enviá-la através de we transfer 
para o e-mail do congresso: praga.2021@abre.eu.  
 
Caso você queira fazer uma pergunta ao seu colega, use o botão “levantar mão” — o 
assistente técnico anotará o seu nome e avisará o moderador após todas as falas, no momento 
reservado ao debate.  
 
As perguntas feitas pelo público no chat (seção de Q&A) serão enviadas ao moderador após 
as comunicações, no momento reservado ao debate. 
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