
I SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE BIOLOGIA 

 

TUTORIAL PARA INSCRITOS EM GERAL E PROFESSORES 

NÃO PALESTRANTES 

 

Observação: Esse tutorial é aplicável somente para quem já se inscreveu no 

evento. 

 

1. Criando uma conta no Sympla: 

a. Acesse https://www.sympla.com.br 

b. Em “Criar conta”, crie sua conta indicando o mesmo email que você indicou 

para o evento (aquele enviado para o mediador). 

c. Em seguida, acesse seu email para ativar a sua conta no novo email que o 

Sympla lhe enviou (Botão "Ativar minha conta"). 

d. Se for usar o Sympla no celular, baixe o App para Android (clique aqui) ou 

IoS (clique aqui).  

 

2. Confirmando inscrição no evento: 

a. Acesse o Sympla com seu login e senha. 

b. Clique em "Meus ingressos" (Ou “Ingressos” → “Ver ingressos” se estiver 

no celular). Perceba que está listado o “I Seminários Integrados de 

Biologia”. Se estiver, ok. Você está inscrito. É só aguardar até 15 min. antes 

do início da palestra para clicar em "Acessar Transmissão" e iniciar a 

palestra. 

 

3. Requisitos técnicos para acessar a Transmissão: 

1. Instalar o Zoom: 

a. Acesse o link: https://zoom.us/download 

b. Faça o download do arquivo de instalação. Em seguida clique em 

executar o arquivo baixado e a instalação será realizada. 

c. Se for usar o celular, instale o App do Zoom: para Android (clique 

aqui) ou IoS (clique aqui).  

 

4 Acessando a palestra: 

a. Faça os passos “a” e “b” do item 2 (Confirmando inscrição no evento). 

https://www.sympla.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sympla.tickets&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/sympla-ingressos-para-os-melhores/id1136318924
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download#mobile_app
https://zoom.us/download#mobile_app
https://zoom.us/download#client_iphone


b. Se você estiver no computador, abrirá um quadro para você confirmará que 

quer abrir o link com o Zoom Meetings, confirme, clicando em “abrir link”. 

Se você estiver no celular (App), essa mensagem não aparece e você 

entrará direto na sala de transmissão da palestra. 

c. No computador também pode aparecer quadro para confirmar se você quer 

usar o áudio do computador (Join with Computer Audio), clique nessa 

opção para entrar.  

 

5. Durante a palestra: 

a. Mantenha seu vídeo e áudio desativados. Para isso, verifique nos botões 

na parte inferior da tela. Haverá um botão com a imagem de microfone e 

outro com a imagem de uma tela. Clique em ambos de modo a deixá-los 

com um risco (tarjado) . Isso indica que seu vídeo e áudio não estão sendo 

transmitidos. 

b. Quer fazer uma pergunta ao palestrante? Clique no botão “chat” e digite a 

sua pergunta. O mediador a reservará para lê-la para o palestrante em 

momento oportuno. 

 

6. Sobre o certificado: 

a. Somente receberá o certificado o participante que frequentar 70% das 

palestras, o equivalente a 7 palestras. A presença do participante na sala 

em mais da metade do tempo previsto para a palestra, torna elegível a sua 

presença para aquela palestra. 

b. A carga horária do certificado será equivalente às 10 palestras (15h). 

c. O certificado será digital, enviado por email. Ele será emitido com o mesmo 

nome informado na inscrição. 

 

 


