Fórum Brasil 2020
Dicas para Apresentadores

Antes da sua sessão (ao vivo ou pré-gravada)
• Clique “Manage” na
página da sua sessão
para adicionar polls
ou arquivos.
• Para determinar se
você está
apresentando um
webinar, meeting,ou
sessão pré-gravada
consulte "Tipo de
Sessão"

20 minutos antes da sua sessão (ao
vivo)
• Se está apresentando uma sessão, você deve usar um computador ou um laptop.
Você não pode usar um telefone ou tablet.
• Identifique uma pessoa do seu grupo de apresentadores que será responsável por
iniciar a sessão 20 minutos antes da sessão.
• 20 minutos antes da sessão, uma botão “Start Session” aparece no página da sua
sessão. Depois que um membro do seu grupo clicar em “Start Session” os outros
palestrantes podem clicar “Join Session”
• Isso iniciará o aplicativo Zoom e o colocará em uma área de pré-apresentação. Durante
esse tempo, você poderá ver e conversa com os membros do seu grupo. Os
participantes não poderão ver ou ouvir nada até 1 minuto antes do horário de início
programado.
• Um membro da equipe Out & Equal será no Zoom neste momento para ajudar durante a
sessão.

20 minutos antes da sua sessão (ao
vivo)
• HOSTS: O primeiro speaker que entra num webinar ou meeting
será o Host. Essa pessoa terá habilidade de criar breakout groups
(meeting) ou gravar (meeting).
• Host: Verifique que sua vista é “Speaker View” para que o gravação
captura somente os palestrantes ativos e as telas compartilhadas.

• Quando os apresentadores entram no Zoom, seus nomes serão
“Host (###)”. Verifique se todos os apresentadores se
renomearam antes de ir ao vivo.
• Chats:
• A maioria das participantes vão usar o chat no Zoom para fazer perguntas
e comentários. Também haverá participantes usando o chat na página do
Pathable. Verifique ambos ao procurar preguntas e comentários.

Iniciando sua sessão: WEBINARS
• Quando clica “Start Broadcast” em um webinar, a gravação
começa. Não clique “Start Broadcast” até você esteja
pronto para ser gravado e para que os participantes vejam
e ouçam você.
• Um minuto antes do começo, os participantes podem entrar no
Zoom, mas eles não podem ver nem ouvir você até que
você inicie a transmissão (Start Broadcast). Talvez você
queria dar as boas vindas aos seus participantes e dizer que
você começará em breve.
• Pode demorar cerca de um minuto para os participantes entrarem no
webinar. Talvez espere alguns minutos antes de começar.

Iniciando sua sessão: MEETINGS
• O meeting abre para os participantes um minuto antes da
hora programada.
• O Host deve garantir que o meeting “Record to the Cloud”
quando a sessão começa - ao contrário dos webinars, as
reuniões não são gravadas automaticamente.
• Diga aos participantes da sessão para permanecerem em
silêncio até o momento da discussão (se aplicável). Os hosts
e coapresentadores poderão silenciar os participantes
individuais conforme necessário. Você também pode pedir às
pessoas para ativar o som ou compartilhar seus vídeos. Você
terá a capacidade de remover pessoas, se necessário.

Sessões Pré-Gravadas
• Se você pré-gravou sua sessão, ela aparecerá na página da
sua sessão no horário programado.
• Você precisa pressionar o play no vídeo gravado para
iniciar.
• Durante a sessão, você pode conversar com os participantes
da sua sessão pré-gravada usando o chat ao lado do vídeo.
• Também terá um membro da equipe Out & Equal na sua
página para te ajudar durante a sessão.

OBRIGADE!

