
Você sabe como participar do evento? 
Não? Então, acompanhe nosso tutorial.

Bem vindo(a) ao 
CTRL-E 2020

Olá, me chamo Steven e 
estou aqui para te ajudar a 

participar do CTRL-E.



Você poderá acompanhar em tempo real o que
está acontecendo de acordo com a
programação (LIVE), como momentos síncronos
com convidados e autores de trabalhos.

Poderá também ver outros vídeos disponíveis
no YouTube do Evento (Playlists), mesmo antes
do horário disponível na programação.

Não esqueça de clicar 
neste botão disponível no 

site para ir ao canal do 
YouTube do Ctrl+E 2020

Veja o que está acontecendo agora ou outros vídeos 
disponíveis no canal do YouTube do evento



Veja a programação geral e
clique nos links para acessar
detalhes sobre as mesas
redondas, palestras, sessões
técnicas, demonstrações e
salas de coffee break.

Clica no texto do item para 
ter  acesso aos detalhes 

sobre cada um.

Acesse a programação: http://ctrle.ci.ufpb.br/programacao-geral/

http://ctrle.ci.ufpb.br/programacao-geral/


Preste atenção aos horários de interação síncrona com 
transmissões pelo YouTube

Não deixe de checar 
os horários de cada 

item na programação.

Atente para os horários de cada atividade
para não perder nenhum momento
proposto pelo congresso.

Ao acessar o canal do YouTube naqueles 
horários, cheque a LIVE que estará 
ocorrendo e veja que será 
correspondente.



Vídeo gravado – Através deste ícone, você 
terá acesso aos vídeos do Youtube 
previamente gravados com autores e 
convidados.

Lives com os convidados e autores de 
trabalhos – Já neste ícone, você acessará o 
vídeo do momento da interação síncrona 
com os convidados e autores durante o 
evento, se ele já tiver ocorrido ou estiver 
ocorrendo.

Você também pode acessar diretamente o vídeo 
correspondente a um item da programação pelos ícones

Clique sobre o ícone da 
câmera ao lado do item 

desejado na 
programação geral. 



Atenção!!!! Os vídeos das sessões técnicas precisam ser assistidos antes do 
horário previsto na programação! Os horários das sessões técnicas serão 

destinados apenas para a interação com os autores

Lembre-se de que se você perder o momento
de interação síncrona com os autores dos
trabalhos apresentados, poderá ainda assistir
ao vídeo da LIVE, clicando no ícone
correspondente.

Clique aqui  no 
ícone live.



Cadastre suas perguntas para os momentos de interação síncrona com 
autores e convidados

E se você tiver alguma dúvida ou quiser
fazer uma pergunta legal para os autores e
convidados, como isso deve ser feito?

À frente do título de cada atividade na
programação geral, você encontrará um
ícone de interrogação. Ao clicar sobre ele,
você será direcionado para os links do
sli.do para que possa propor uma
pergunta ou votar em perguntas já
formuladas por outros participantes do
evento.

Clique sobre o ícone 
de interrogação.



Ao clicar no ícone da interrogação, você será redirecionado para o sistema sli.do 
para  enviar sua pergunta  para a atividade que escolher em nossa programação

Coloque seu nome abaixo da 
pergunta e clique em              para 
enviar.

Essa é a tela do sistema 
sli.do.

Digite uma pergunta no espaço: Ask
to speaker.

Clique no ícone 
para votar em uma pergunta 
interessante, enviada por outro 
participante do evento.



Se você está inscrito no Ctrl+E 202 e está acessando pelo Moodle, 
seguindo as instruções enviadas por e-mail

Acesse o Moodle através do
link:
http://www.classes.sead.ufpb.br/

Clique sobre o ícone 
programação.

Clicando sobre o ícone
programação, você será
redirecionado para a
programação do site.

Insira o login e a senha informados
na mensagem enviada.

http://www.classes.sead.ufpb.br/


Não se esqueça de marcar no Moodle os itens da programação dos 
quais você já participou, seja vendo o vídeo, fazendo perguntas ou 

participando da interação síncrona com os convidados pelo YouTube

Clique na caixa de 
seleção para confirmar a 

sua participação.

É importante que você faça
essa marcação, pois é com
ela que receberá seu
certificado após o término do
congresso.

Não esqueça de conferir
todos os itens da
programação e de assinalar
em todos os que já
acompanhou.



Ao clicar em Palestras, você poderá ver e clicar em uma das 
palestras que estarão acontecendo

Ao escolher na tela principal
o botão “Palestras”, você
poderá clicar em uma das
palestras e será
redirecionado(a) para um
fórum sobre aquela palestra
em especial.

Clique sobre o ícone 
laranja.



Assista ao vídeo da palestra

Lembre-se de que os vídeos de todas
as atividades do evento poderão ser
assistidos por você antes do horário
em que estão previstas na
programação geral.

Clique aqui para 
assistir ao vídeo.



Cadastre perguntas para a Live

Para cadastrar sua pergunta, basta clicar
no ícone CADASTRE PERGUNTAS PARA A
LIVE.

Você será redirecionado para a página
do sli.do da palestra, mesa redonda ou
sessão técnica que havia escolhido.

Clique aqui para cadastrar 
sua pergunta ou dúvida.



Discuta com outros participantes no fórum sobre os temas das palestras, 
sessões técnicas, demonstrações ou mesas redondas que você assistiu

É importante que você possa
também interagir e participar dos
fóruns de discussão da cada palestra,
mesa redonda, demonstração ou
sessão técnica que assistir.

Para fazer isso, clique sobre o ícone
DISCUTA COM OS PARTICIPANTES NO
FÓRUM.

Clique no ícone para 
cadastrar seus 
comentários.



Precisa de atendimento? Está com alguma 
dúvida ou dificuldade sobre o evento?

Leia as instruções 
disponíveis no fórum  de 

atendimento antes de 
acrescentar  a sua 

pergunta.

Clique em :

E acesse o fórum geral de
dúvidas.
Verifique se sua dúvida não
já foi cadastrada e
respondida. Se foi, leia a
resposta.
Se não foi, cadastre sua
pergunta e aguarde por
algum tempo para verificar
a resposta.



Também teremos os momentos de interação síncrona entre os 
participantes através do Google Meet, das 13h às 14h, todos os dias

Para isso, você terá que instalar o app Google
Meet no seu smartphone se estiver acessando o
evento por um dispositivo móvel. Esse app está
disponível na Play Store (Android) e na Apple
Store (IOS).
Ao clicar em “Coffee Break”, você poderá
selecionar um dos botões de Sala de Coffee Break
e será redirecionado para a parte principal da sala
de reuniões, podendo compartilhar sua imagem e
som, além de interagir pelo chat.

Clique sobre o ícone 
abrir para você ter 

acesso à sala de 
reuniões do Meet.



Aqui, você terá de esperar 
para ter a permissão para 

entrar.

Não esqueça de pedir para participar da reunião 
quando esta opção lhe for apresentada

Através do link de cada sala de Coffee Break, você será
redirecionado para o acesso de permissão de entrada
na sala.

Aguarde a permissão do administrador da sala para
entrar e iniciar sua interação com outros participantes.

Caso demore demais ou não consiga entrar na sala de
Coffee Break escolhida, tente outra sala disponível ou
entre em contato conosco pelo “Atendimento”.



Aqui, será nossa sala de coffee 
break onde você terá interações 

síncronas com outros 
participantes.Não esqueça de verificar se seu microfone e

sua câmera estão desativados ao ENTRAR nas
salas de comunicação. Depois que entrar, você
poderá se apresentar e ligar sua câmera e
microfone.

Você também poderá interagir com os outros
participantes da sala de Coffee Break que
escolher através do chat.

Participe das salas de Coffee Break



Convide outras pessoas para acompanharem o evento pelo 
Podcast do Ctrl+E 2020 ou pelo canal do YouTube!

Desejamos um ótimo evento e uma 
semana recheada de boas 

aprendizagens e conhecimentos. 
Esperamos você no CTRL-E 2020.

https://www.spreaker.com/show/ctrl-e-2020-congresso

https://bit.ly/3hnhK4K

https://spoti.fi/2EuV18A

https://www.spreaker.com/show/ctrl-e-2020-congresso
https://bit.ly/3hnhK4K
https://spoti.fi/2EuV18A

