
 

Guia Congresso Virtual UFBA 2021 
 

A Universidade Federal da Bahia - UFBA realiza o II Congresso Virtual, um espaço              

de interlocução entre os mais diversos saberes produzidos na universidade, dando           
visibilidade à sua produção e, ao mesmo tempo, possibilitando um contexto de            

debate sobre cenários e desafios desse momento. 

Qual será a plataforma de transmissão? 

O StreamYard é um estúdio de transmissão ao vivo no seu navegador. Permitindo             
entrevistas, compartilhamento de sua tela e muito mais. Transmite diretamente para           

o Facebook, YouTube, LinkedIn e outras plataformas. Os três pilares do StreamYard                

incluem: 

1. Facilidade de usar 

2. Estabilidade e 

3. Aparência profissional 

Como o público poderá acompanhar o Congresso Virtual UFBA 

Através do site do congresso pelos seguinte canais: 

http://www.congresso2021.ufba.br/   
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Como será a interação do público com perguntas para o evento? 

Através do chat do Youtube e/ou Facebook, o público poderá enviar suas perguntas 

enquanto que o proponente da mesa irá selecionar e apresentar durante o evento 

através da opção “Live Comments” da plataforma. 

Qual será a duração das apresentações durante o Congresso UFBA? 

Terão duração de 1h ou 1h30. As mesas devem ser realizadas impreterivelmente            
dentro desse período, não sendo tolerados acréscimos. O número máximo de           

participantes por atividade ao vivo é  6, incluindo o proponente.  

Como participar no papel de Palestrante? 

Observando o fluxo criado para explicar o passo a passo conforme figura abaixo: 
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1) O participante deverá assistir o vídeo tutorial que ensina como utilizar a 
plataforma utilizada no evento. 

2) O Participante deverá executar o teste de conectividade no equipamento que           
será utilizado no dia do evento, observando as boas práticas, seguindo as            

orientações, caso venha observar algum problema nos testes melhorando         

assim sua conectividade para o dia do evento. 
3) O participante receberá um link por e-mail para entrar em uma sala virtual. Já              

na sala, nos 30 minutos antes do horário agendado para a mesa, o             
participante deverá ajustar, tirar dúvidas, compartilhar sua apresentação e         

aguardar as instruções do operador. 

Quais são as boas práticas para obter sucesso no evento? 

● Utilizar um headset (fone de ouvido+microfone). 

● Manter o microfone fechado (em MUTE) quando não estiver falando. 
● Evitar ruídos externos tais como: televisão ligada, ventilador, outras janelas          

do navegador abertas, etc. 
● Reservar um local iluminado e tranquilo para focar exclusivamente no evento           

durante o período da apresentação.  

● Caso utilize óculos, evite iluminação forte e procure uma posição favorável de            
modo que não haja reflexos indesejados nas lentes durante a transmissão. 

● Se for utilizar um celular para a transmissão, faça uso de um tripé ou algum               
objeto para apoiá-lo, evitando se deslocar durante a apresentação. Além          

disso, coloque-o na posição horizontal, em modo avião (lembre-se de ativar o            

Wi-Fi) e selecione o modo "Não perturbe". Vale salientar que não é permitido             
o compartilhamento de tela através do celular. 

● Evite sobrecarregar o computador ou notebook com várias abas do          
navegador e janelas abertas. 
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● Se for possível, utilize uma rede cabeada, caso contrário, se posicione o mais             
perto possível da origem do sinal de Wi-Fi (modem). 

● No momento da apresentação, se for possível, solicite que os demais           
presentes na ocasião não compartilhem o sinal da sua rede comumente           

utilizado para: assistir filmes, jogar, etc. 

Como verifico se minha internet é suficiente? 

No seu navegador clique no link: https://nperf.com, caso não funcione, selecione           

com o mouse, copie e cole em uma nova aba do navegador. 

No resultado do teste automático, se o número retornado no Upload for menor que              

2.5 Mbit/s, isso poderá ser indício de possível perda de qualidade no quesito             

audiovisual e também Jitter maior que 50ms. 

Qual é o melhor momento para me conectar como Palestrante no evento? 

Preferencialmente com no mínimo trinta (30) minutos de antecedência, para revisão 
da apresentação pelo técnico que estará na sala virtual. 

Como vou interagir na sala virtual? 

Seguindo as orientações vistas no Guia do Congresso Virtual, toda a conversa que             

não seja estabelecida no momento do debate deverá ocorrer através do “Private            

Chat” da plataforma. 

Como posso apresentar na plataforma de transmissão? 

Após ajustar a apresentação em PDF ou Microsoft Powerpoint, será necessário           

compartilhar a tela conforme apresentado no vídeo tutorial, observe que o controle            
da apresentação permanece na janela aberta no computador e não na plataforma            

de transmissão. 
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Como serão selecionadas as perguntas do público? 

O proponente da mesa junto com o operador da sala exibirão as perguntas             
selecionadas e direcionarão ao participante que responderá. 

Vou poder assistir depois que o Congresso UFBA encerrar? 

Sim, todos os materiais do congresso como, palestras e pôsteres, etc., serão            

armazenados no canal Congresso UFBA no Youtube e demais mídias da UFBA. 
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