
I SEMINÁRIOS INTEGRADOS DE BIOLOGIA 

 

TUTORIAL PARA PALESTRANTES E MEDIADORES 

 

Observação: Você já foi inscrito no evento como Palestrante e, provavelmente, 

recebeu um email automático do Sympla, confirmando a inscrição. 

 

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 momentos antes 

da palestra, para clicar em "Acessar Transmissão" e iniciar a palestra. 

c. Como você está cadastrado como Palestrante/Mediador, o botão "Acessar 

Transmissão" estará ativo 2 horas antes da sua palestra. Ou seja: A partir 

de 8h (para palestras pela manhã) e a partir de 14h para palestras no 

período da tarde. 

d. Solicitamos que os mediadores/Palestrantes se planejem para “Acessar a 

transmissão”, pelo, menos 1h antes. Ou seja, 9h (se pela manhã) e 15h (se 

a tarde). Isso porque, a partir das 9:45h (manhã) e 15:45h (tarde), os 

participantes acessarão. Então, os mediadores teriam 45 min. para dirimir 

quaisquer imprevistos antes que os participantes entrem. 

 

 

 

 

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


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). 

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.  

d. Ao entrar na sala de transmissão, vá no botão “Join Audio” para testar seu 

áudio e conheça as outras funcionalidades antes de iniciar a palestra e 

teste o espelhamento de seu material que você exibirá durante a palestra. 

Nessa fase, o mediador esclarecerá as dúvidas que surgirem. 

 

5. Durante a palestra: 

a. O mediador precisa orientar aos participantes para sempre manter o seu 

áudio e vídeo desligados. 

b. O mediador informará aos participantes que as perguntas ou dúvidas a 

serem feitas para o palestrante serão por meio do chat (orientando-os a 

clicar no botão chat para abrir a aba do chat para fazer a sua pergunta). O 

mediador ficará atento ao chat, para separar as perguntas, para que não 

fique complicado a sua busca depois, pois podem ficar em meio a 

comentários, elogios, cumprimentos, etc.   

 

 

 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download#mobile_app
https://zoom.us/download#mobile_app
https://zoom.us/download#client_iphone

