Agradecimento

Prezado Participante,
Primeiramente, agradecemos a sua participação na VI Semana
Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, que será
realizada de 19 a 23 de outubro, das 16h às 18h.
Pela primeira vez, essa ano, teremos um evento totalmente online e
teremos uma semana com muita troca de experiências e conteúdo.
Com o intuito de facilitar a sua participação no evento, detalhamos a
seguir algumas informações importantes.
Desde já, desejamos um ótimo evento!
Equipe Prodest

Manual do Participante
• Ferramenta Zoom
O Zoom é um software de videoconferências de fácil acesso e alto
desempenho. Para facilitar a dinâmica das participações solicitamos que todos
os participantes tenham a ferramenta instalada em seu computador.
Caso você ainda não possua, siga os passos abaixo para instalá-lo:
a)

Acesse o site e baixe o programa na Central de Downloads, clicando na
descrição do produto com os dizeres “Cliente Zoom para Reuniões” Link:
http://www.zoommeetings.com.br/

b)

No caso de utilizar o sistema operativo Windows, será descarregado um
ficheiro com o nome “ZoomInstaller.exe”, o qual deverá ser executado
para instalar o software.

c)

Em MacOS, será descarregado um ficheiro com o nome “Zoom.pkg”, o
qual deverá ser executado para instalar o software.

d)

Após concluir a instalação basta logar ou criar uma conta na ferramenta na
opção “Inscreva-se gratuitamente” e pronto, você já pode acessar a
plataforma e fazer uso de todas as ferramentas disponíveis.

Manual do Participante
• Orientações gerais para as apresentações
a)

Cada dia de evento terá um link específico para acesso.

b)

Os participantes inscritos receberão, através do email cadastrado, o link
para acesso no dia anterior à data do evento para o qual se inscreveu.

c)

Para obter o certificado de participação, o participante deverá manifestar
o seu interesse respondendo à pergunta apresentada ao clicar no link de
acesso ao evento.

d)

As palestras terão início às 16hrs, com exceção do primeiro dia, que se
iniciará as 16h20 e término às 18h.

Manual do Participante
• Dicas para melhor aproveitar o evento
a)

Escolha um ambiente confortável e bem ventilado para participar do
evento.

b)

Deixe o celular no silencioso.

c)

Avise as pessoas na sua casa, e no trabalho que irá participar do evento e
para isso precisa de silêncio, evitando interrupções.

d)

Utilize fones de ouvidos para uma apresentação clara e sem ruídos.

