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Olá participante, 
Toda a programação do VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano será realizada na plata-
forma Zoom. 
Para acompanhar as sessões pelo celular, é necessário 
baixar o aplicativo. No computador, embora exista a ver-
são “web”, recomendamos fortemente o download do 
aplicativo para evitar conflitos identificados quando isso 
não é feito.

Começaremos pela Sala Webinar, onde acontecerá a 
Mesa de Abertura, seguida da Mesa Redonda com os 
grupos de pesquisa. Com o mesmo link, acessaremos as 
conferências de abertura, com Guillermo Orozco Gómez, 
da Universidade de Guadalajara, no México, e de encerra-
mento, com Douglas Kellner, da Universidade da Califór-
nia, nos Estados Unidos.

Com outro link, vamos acessar uma recepção na Sala de 
GTs, de onde seremos encaminhados para as salas simul-
tâneas, onde acontecerão as sessões dos GTs 1, 2, 3 e 4. 
Mas não se preocupe, estaremos juntos, caso haja algu-
ma dúvida. Nossos monitores estarão à disposição em 
nossa recepção para auxiliá-los. 

Confira aqui a programação completa e fique por den-
tro de todas as discussões de nosso Seminário.

Aqui você irá encontrar:
 Como baixar o aplicativo Zoom;    
 Como encontrar a sala de seu GT e sessão;
 Como acessar a sala Webinar;
 Como ativar o recurso de tradução;
 Como fazer perguntas aos nossos palestrantes;
 Sessão de Abertura e Encerramento, Mesas Redondas.

https://www.viiiseminarioppgmcuff.com/


Como baixar o aplicativo Zoom

Acesse o link enviado por e-mail ou clique aqui 
para realizar o download do aplicativo.

Passo 1 - Escolha a opção executar e siga a instalação

Passo 2 - Faça login com o mesmo endereço de e-mail 
com o qual se cadastrou para o evento

https://zoom.us/support/download


Passo 1 - Ao acessar a Sala de Recepção, identifique, 
na barra inferior, o ícone de Salas simultâneas (Breakout 
Rooms)

Passo 2 - Escolha a sua sessão 
          Por exemplo: GT 1 – Sessão 2 – Midiativismo e 
clique em “Ingressar” (“Join”) e depois confirmar (“Yes”)

Pronto!
Você será redirecionado para sua Sala Simultânea.

Como encontrar a sala de seu GT e sessão



Fique atento!
Para sair da sala de sua sessão, voltar a Sala de 
Recepção e/ou escolher acessar outra sessão, os 
passos são esses:

Passo 3 - Para voltar à Sala de Recepção, clique no 
canto inferior direito em “Sair da Sala” (“Leave Room”) e 
escolha “Sair da Sala Simultânea” (“Leave Breakout Room”)

Fique atento para 
não selecionar

a opção
“Deixar Reunião” 

(“Leave Meeting”), 
ou você sairá de 
nosso espaço de 

congresso.

Para entrar em outra sessão de discussão repita 
os Passos 1 e 2, demonstrados na página anterior.



Como acessar a sala Webinar (Conferência)

Para acessar a Conferência, via Webinar, não é neces-
sário baixar outro aplicativo, mas apenas acessar às 
salas de abertura e encerramento, bem como mesas 
redondas através do link enviado por e-mail. 

A partir de então repetiremos o processo de login, 
mencionado na página 3 deste tutorial. 

Aviso

Na Sala Webinar, participantes não terão acesso aos 
microfones ou câmeras. Assim, não será possível ligá-
-los ao longo das mesas, ficando a participação e inte-
ração restrita ao bate-papo (chat), à caixa de pergunta 
e resposta (Q&A) e ao canal de tradução.
 
Vale a pena lembrar que o recurso da tradução somen-
te estará disponível durante as Conferências de Aber-
tura e Encerramento, com os pesquisadores Guillermo 
Orozco e Douglas Kellner, respectivamente.
Este recurso se dará para os idiomas Inglês e Espanhol.



Atenção

É precio estar atento ao idioma selecionado e silenciar 
a opção de áudio original para ouvir melhor a tradu-
ção através do canal escolhido. 

Uma vez no canal “Espanhol” tudo o que você ouvirá 
será neste idioma.

Confira abaixo como habilitar o recurso de tradução

Passo 1 - Identifique em sua tela a opção “Traduzir” 
(“Interpretation” ou “Translate”)

Como ativar o recurso de tradução



Como fazer uma pergunta aos nossos palestrantes

Temos o recurso do “Bate Papo” (“Chat”) como um 
canal aberto de troca ao longo da explanação, e você 
pode utilizá-lo livremente para fazer comentários e re-
alizar trocas com os demais participantes. 

Atenção: não serão aceitas manifestações de caráter 
antidemocrático, fascista, LGBTQIA+fóbico, bem como 
de caráter capacitista. 

Utilizando a opção “Perguntas e Respostas” 
(“Q&A”)

Ao realizar perguntas direcionadas aos Conferencistas 
utilize a ferramenta “Q&A”, assim garantimos que sua 
pergunta não se perderá ao longo da discussão. 

Destacamos que, tendo um tempo restrito destinado 
às perguntas, identificaremos aquelas que congre-
guem o maior número de dúvidas para serem repas-
sadas aos pesquisadores. 



Passo 1 - Identifique em sua tela a opção “Q&A”

Sessões de Abertura e Mesas Redondas também 
acontecerão na Sala Webinar

Para se dirigir à sessão de abertura e Mesas Redondas 
utilize o link enviado por e-mail e repita as operações 
descritas nas páginas 6, 9 e 10 deste tutorial.



Agora que todas as dúvidas quanto ao manuseio da 
plataforma já foram sanadas, esperamos que você 
possa desfrutar, da melhor maneira possível, desta 
troca acadêmica e pessoal, que preparamos para você. 

Desejamos que tudo transcorra bem, na vida e em 
nosso Seminário, para que possamos nos reencontrar 
pessoalmente em nossa próxima edição. 

Cuide-se dentro de todo seu possível, nos vemos em 
breve!

SEJA MUITO BEM-VINDE!

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/lapa/
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