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INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE VÍDEOS E OUTRAS MÍDIAS DIGITAIS 

 

Este roteiro serve para auxiliar a produção e o envio de vídeos e outras mídias digitais 
pelos palestrantes, debatedores, autores de trabalhos, dentre outros tipos de apresentação 
no XX Congresso Brasileiro de Ergonomia. Seguindo estas instruções podemos evitar 
diversos problemas, tais como: (1) Atrasos na programação e sobreposição de 
transmissão, gerando prejuízos a organização e aos inscritos nas sessões; (2) Erros de 
compartilhamento de arquivos; (3) Erros operacionais, dificuldades e demoras na abertura 
de telas compartilhadas; (4) Lentidão da internet do Apresentador, que se estiver no 
comando da sessão, estará enviando mais dados do que necessário (upload). 

 

 

1. TERMINOLOGIA 

 
Para a boa compreensão deste documento, seguem alguns termos e siglas que 

utilizaremos: 

 TDIC - Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, tais como editores 
de texto, imagens, apresentações lineares e não lineares, vídeos, home page, 
softwares ou aplicativos, com a finalidade de transmitir informações e 
conteúdos variados no XX ABERGO. As TDIC que serão utilizadas no evento 
devem estar estritamente de acordo com essas instruções, as quais contém regras 
de produção, envio, utilização e uso posterior pelos organizadores. São exemplos 
de TDIC em ícones: 

             ...  

 Atividades Síncronas – Atividades realizadas ao vivo, com transmissão remota, 
na presença dos interlocutores no momento da apresentação programada, 
interagindo com participantes inscritos em plataforma restrita, por meio de perguntas 
e respostas, utilizando para isso vídeo, áudio e chat. 

 Atividades Assíncronas - Gravações realizadas previamente em vídeo, que 
serão disponibilizados em nuvem com área restrita, e podem ser acessados 
pelos participantes inscritos em seus respectivos horários. 

 Atividades Híbridas - Gravações realizadas previamente em vídeo, que serão 
disponibilizados em nuvem com área restrita, e podem ser acessados pelos 
participantes inscritos em seus respectivos horários, mas ao qual o palestrante, 
debatedor ou autor de trabalho estará online no momento em que o vídeo é 
executado para interagir via chat com os participantes durante a transmissão, e ao 
final ainda poderá interagir via vídeo e áudio. 

 Even3 - Sistema digital contratado pelos organizadores para a gestão do evento. 



 Apresentadores – Palestrantes e Debatedores convidados pela organização ou 
Autores de trabalho Aprovados.  

 Moderador – Selecionado pela Comissão Organizadora que conecta os 
Apresentadores aos Espectadores, seja em moderação de uma mesa, de uma 
palestra, de um trabalho, ou de um minicurso. 

 Espectadores – São os Participantes Inscritos no evento. 

 Staff - Representante Técnico da organização, que fará as conexões e transmissões 
do evento, exibindo os vídeos, interligando os Apresentadores, Moderadores e 
Espectadores ao sistema da Even3. 

 

2. TIPOS DE APRESENTAÇÃO 

 
O XX ABERGO será realizado de maneira virtual com atividades síncronas, assíncronas 

e híbridas. As atividades do ABERGO estão organizadas conforme Quadro 1: 
 

Atividade Síncrona Assíncrona Híbridas 

Conferências    

Mesas Redondas    

Mini Cursos    

Trabalhos Orais    

Vídeo Pôster    

Expositores    

Quadro 1 – Tipos de Atividades no XX ABERGO 

 

2.1. Apresentação por meio de Atividades Síncronas 

Todos os Apresentadores deverão enviar suas TDIC previamente ao evento. O 
Apresentador não poderá enviar nenhuma TDIC no momento da transmissão (caso tenha 
esquecido alguma). Nenhum dos Apresentadores irá compartilhar tela própria com 
TDIC durante suas exposições. O Apresentador fará uso exclusivo de sua câmera de 
vídeo e sistema de áudio. 

O Staff seguindo as instruções do Apresentador, vai abrir todas as TDIC necessárias, 
que foram enviadas previamente.  O Moderador estará também conectado ao Apresentador 
durante a transmissão. 

Os Espectadores estarão conectados via streaming na plataforma Even3, podendo via 
chat interagir com o Moderador, que poderá interagir com o Apresentador por meio de 
perguntas, respostas e comentários (se tiver tempo disponível). 

Cada apresentação tem seu tempo exato de início e término. Não haverá tolerância. 
A sequência da programação precisa ser cumprida com exatidão. 

Os Apresentadores e Moderadores receberão minutos antes do evento seus links de 
acesso. A organização estará com e-mail e telefone de contato para auxílio a conexão. Dez 
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(10) minutos antes da apresentação, o Apresentador e Moderador já deverão estar prontos 
para começar (será feito pelo Staff um teste prévio e dada instruções de contagem de 
tempo). 

 

2.2. Apresentação por meio de Atividades Assíncronas 

Nesta modalidade se encaixam os Trabalhos Aprovados na Modalidade de Vídeo 
Pôster e os Exibidores (instituições de apoio, patrocinadores, estandes virtuais). 

Todos os Apresentadores deverão gravar suas apresentações e enviar sua 
apresentação previamente ao evento (consultar data limite no final desta instrução). 
O Vídeo será exibido no horário previsto na programação do evento pela plataforma da 
even3. Não haverá interação. Os Espectadores poderão acessar os palestrantes via e-
mail disponibilizado no trabalho. 

Cada apresentação tem seu tempo exato de início e término. Não haverá tolerância. 
A sequência da programação precisa ser cumprida com exatidão. 

Os Apresentadores e Moderadores receberão minutos antes do evento seus links de 
acesso. A organização estará com e-mail e telefone de contato para auxílio a conexão. 

 

2.3. Apresentação por meio de Atividades Híbridas 

Nesta modalidade se encaixam algumas das Mesas Redondas, Conferências, os 
Trabalhos Aprovados na Modalidade de Apresentação Remota.  

Todos os Apresentadores deverão gravar suas apresentações e enviar sua 
apresentação previamente ao evento (consultar data limite no final desta instrução). 
O Vídeo será exibido no horário previsto na programação do evento pela plataforma da 
even3. 

No momento da transmissão do vídeo, o Apresentador estará on-line, e poderá interagir 
com os Espectadores via chat, e ao final poderá interagir por vídeo ou voz. 

O Apresentador não poderá enviar nenhuma TDIC no momento da transmissão (caso 
tenha esquecido alguma), somente haverá a exibição do vídeo e a sessão de perguntas e 
respostas, caso haja tempo. Nenhum dos Apresentadores irá compartilhar tela própria com 
TDIC durante suas exposições. O Apresentador fará uso exclusivo de sua câmera de 
vídeo e sistema de áudio. 

O Staff vai iniciar o Vídeo e um Moderador selecionado pela Comissão Organizadora 
que estará também conectado ao Apresentador durante a sessão de perguntas e respostas, 
fazendo a abertura e encerramento. 

Cada apresentação tem seu tempo exato de início e término. Não haverá tolerância. 
A sequência da programação precisa ser cumprida com exatidão. 

Os Apresentadores e Moderadores receberão minutos antes do evento seus links de 
acesso. A organização estará com e-mail e telefone de contato para auxílio a conexão. Dez 
(10) minutos antes da apresentação, o Apresentador e Moderador já deverão estar prontos 
para começar (será feito pelo Staff um teste prévio e dada instruções de contagem de 
tempo). 

 



3. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 

Conforme demonstrado no Quadro 1, o XX ABERGO tem duas modalidades de trabalho, 
com apresentações diferentes, em trabalho orais ou vídeo pôster. Cada uma delas é 
detalhada nesta instrução.  

Os trabalhos são organizados em sessões técnicas coordenadas, onde são 
apresentados pelos autores de maneira assíncrona ou híbrida. 

 

3.1. Apresentação Oral – Atividade Híbrida. 

O apresentador (autor) deve enviar antecipadamente (consultar data limite no final 
desta instrução), um vídeo gravado de no máximo 10 minutos. O Vídeo será exibido 
no horário previsto na programação do evento pela plataforma da Even3. 

Cada Sessão tem a duração de uma hora, onde os autores terão um total de 15 
minutos de exibição, considerando no máximo 10 minutos de vídeo e 5 minutos para 
perguntas e respostas de forma síncrona (autor presente na sessão). 

A sessão se inicia com o Staff e o Moderador. Haverá um controle rígido quanto aos 
horários das apresentações. Isso permite que participantes consigam se mover de uma 
sessão para outra sem perder as apresentações. 

No momento da transmissão do vídeo, o Apresentador estará on-line, e poderá 
interagir com os Espectadores via chat, e ao final poderá interagir por vídeo ou voz. 

O Apresentador não poderá enviar nenhuma TDIC no momento da transmissão, 
somente haverá a exibição do vídeo e a parte de perguntas e respostas, caso haja tempo. 
Nenhum dos Apresentadores irá compartilhar tela própria com TDIC durante suas 
exposições. O Apresentador fará uso exclusivo de sua câmera de vídeo e sistema de áudio. 

Cada apresentação tem seu tempo exato de início e término. Não haverá tolerância. 
A sequência da programação precisa ser cumprida com exatidão. 

Os Apresentadores e Moderadores receberão minutos antes do evento seus links de 
acesso. A organização estará com e-mail e telefone de contato para auxílio a conexão. Dez 
(10) minutos antes da apresentação, os Apresentadores e Moderador já deverão estar 
prontos para começar (será feito pelo Staff um teste prévio e dada instruções de contagem 
de tempo). 

 

3.2. Apresentação em Vídeo Pôster – Atividade Assíncrona  

O apresentador (autor) deve enviar antecipadamente (consultar data limite no final 
desta instrução), um vídeo gravado de no máximo 5 minutos. O Vídeo será exibido no 
horário previsto na programação do evento pela plataforma da Even3 e ficará exposto em 
link para visitação. 

Os Espectadores poderão interagir contatando o autor por meio de e-mail disponibilizado 
no trabalho. 
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4. AUTORIAS NOS MATERIAIS EXIBIDOS 

 

É de responsabilidade dos Apresentadores toda a autoria das TDIC exibidas.  

Textos, imagens ou vídeos de outros autores que estiverem presentes nas TDIC 
devem conter as referências. O uso destes materiais sem a devida citação é considerado 
plágio. Caso isso ocorra, os organizadores do evento e os representantes da ABERGO não 
serão responsáveis por quaisquer ações contra o conteúdo exposto, sendo este de inteira 
responsabilidade dos Apresentadores; 

Os Apresentadores concordam que sua apresentação e o uso das TDIC exibidas durante 
a mesma, serão gravadas e estarão disponíveis na internet após o evento, autorizando 
assim o uso das informações que forem transmitidas na apresentação, podendo os 
Espectadores utilizarem o material posteriormente, desde que citada a referência da 
autoria; 

As apresentações não deverão conter conteúdo relacionado a publicidade 
(produtos, processos e empresas). Somente poderão ser citadas empresas e marcas 
que sejam participantes e autorizadas nos trabalhos enviados ao evento (como 
exemplo estudos de caso); 

Logomarcas de publicidade de qualquer tipo de empresa não são permitidos nas 
apresentações, com exceção a instituições dos apresentadores, e-mails e site que 
poderão ser expostos ao final, como forma de divulgação de contato. 

Há restrições de autoria nas transmissões ao vivo que não são determinadas por nós 
da organização do evento, e sim pelas plataformas de streaming. Há a possibilidade do 
seu vídeo ser derrubado pelo sistema caso viole alguns direitos autorais.   

Todas as transmissões ao vivo são verificadas usando algoritmos de inteligência artificial 
para detectar o uso de conteúdo de terceiros, incluindo conteúdo protegido por direitos 
autorais. Quando um conteúdo de terceiros é identificado, uma imagem estática substitui a 
transmissão ao vivo até que o sistema não detecte mais o conteúdo de terceiros. Em alguns 
casos, a transmissão ao vivo pode ser encerrada.  

A detecção de uma imagem de uma marca protegida por direitos autorais, seja ela ao 
fundo da sua transmissão, de forma totalmente involuntária, pode ocasionar a derrubada 
da transmissão. Essa é, definitivamente, uma situação sobre a qual temos pouco, ou 
nenhum controle. Ao vivo, as coisas simplesmente acontecem. 

 

5. RECOMENDAÇÕES DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO E DE VÍDEOS 

 
5.1. Transmissão Síncrona 

Para transmissão síncrona, utilize a internet conectada por cabo. Redes sem fio 
são mais susceptíveis a interferências e são mais lentas do que o cabeamento direto, além 
de uma menor qualidade de transmissão. 

No momento da transmissão, caso tenha uma internet com baixa capacidade de upload, 
a sua transmissão pode falhar ou simplesmente não acontecer. Isso não é por falta de 
software ou de hardware adequados, nem por inaptidão técnica, mas sim por insuficiência 
da sua conexão de internet. 



O computador capta o seu vídeo através de software de um encoder, adapta esse 
conteúdo em pacotes que são enviados ao servidor que vai transmitir. Pelo servidor os 
dados são distribuídos aos computadores dos telespectadores. Quanto mais pacotes em 
trânsito, mais informações e qualidade, quanto menos pacotes, menor a qualidade do 
vídeo. 

Por isso, é fundamental conhecermos a capacidade de upload com a qual você pode 
contar. Só para diferenciar “download” e “upload” 

 Download: quando assiste a um vídeo você está usando a banda de download 
da sua conexão. Resumindo: tudo que vem da internet para o seu computador é 
chamado de download. 

 Upload: quando enviamos arquivos, fotos, ou transmitimos um vídeo a partir de 
um computador, usamos basicamente a banda de upload da nossa conexão. 
Upload é tudo o que sai do seu computador e vai para a internet.  

A banda de upload é a que nos importa aqui, pois é com ela que ocorre o transporte de 
dados do seu computador para os outros. 

Acesse um link de teste de velocidade de conexão antes de decidir de onde vai 
transmitir. Aqui vão 3 exemplos: https://www.speedtest.net/pt, ou https://fast.com/pt/, ou 
https://www.minhaconexao.com.br/. Eles medem tanto a velocidade de download quanto 
de upload em tempo real, e são gratuitos. 

Se o teste mostrar 15MB de taxa de upload, não quer dizer que você tenha 15MB de 
capacidade de upload. Há uma diferença entre largura de banda e taxa de transferência, 
que é a que indica a sua capacidade de upload. O seu provedor pode te oferecer uma 
determinada largura de faixa, mas o seu roteador, ou seu computador, podem ter uma 
capacidade menor do que a prometida pelo seu fornecedor de internet. Por isso é 
necessário testar.  

Não é por que você tem um plano de 100MB, que os 100MB estão disponíveis para 
upload. Os fornecedores de internet te vendem o plano de 100MB, mas devido ao seu 
hardware (computador, roteador), ou mesmo devido ao uso da internet sem fio, pode estar 
sendo bem menor em sua máquina.  

Há também fornecedores que informam 100MB, mas estes valores indicam a soma de 
download com de upload, sendo então o seu upload, que é o que precisamos aqui, bem 
menor que sua capacidade de download. Eles não estão te enganando, o plano é de 
100MB, mas isso se refere a soma. Sempre a capacidade de upload será menor que a de 
download, pois o seu uso rotineiro é de download (baixar arquivos, assistir filmes), mas 
para transmitir usamos o upload. 

A taxa de transferência, ou o “bit rate”, é a quantidade de informação por segundo 
(pacotes) que pode ser transferida através da banda disponível. Para descobrirmos qual é 
a sua taxa, a forma mais fácil é dividir a largura de banda contratada por 8. Exemplo: para 
15 MB de upload contratados, você está apto a utilizar 1.875 MB de upload no software de 
transmissão (15 / 8 = 1.875). 

Na prática, o recomendado é poder contar sempre com o dobro de velocidade utilizado 
na transmissão. Exemplo: para uma transmissão em 720p é utilizado cerca de 2.5 MB, logo 
o recomendado é ter disponíveis 5 MB de link de upload. 
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Nas versões mais recentes, tanto do Youtube quanto do Facebook, as taxas de upload 
vão de 2.5MB a 4MB para se transmitir ao vivo. Ou seja, com a capacidade de upload de 
1.875 MB citada acima, a transmissão não seria possível em nenhuma das redes.  

Você precisa medir e procurar outro local para transmitir seu vídeo, pois a taxa 
que vamos usar no sistema even3 é de no mínimo 4MB. 

Devemos lembrar que as exigências de capacidade mínima dessas plataformas 
gratuitas geralmente são estabelecidas tendo como referência países como o Estados 
Unidos, que possuem uma grande variedade de opções de planos com conexões super-
rápidas. Já a realidade brasileira é bem diferente. As limitações de upload ainda ocorrem 
em muitos lugares do País. 

 

5.2. Dicas para uma boa Transmissão e Gravação de Vídeos 

O vídeo pode ser gravado utilizando recursos via câmera (qualquer tipo) e editado pelo 
autor.  

Se gravado pelo celular, faça com o aparelho na posição horizontal. Utilize suporte 
para evitar tremores e assegura a estabilidade da cena. Evite gravar segurando o celular 
na mão. Apoie o aparelho em alguma superfície reta - como livros e móveis - ou use um 
tripé. 

Posicione-se proporcionalmente na tela. Você pode escolher aparecer de corpo inteiro 
ou em ângulo que capte apenas da cintura para cima. Se sua gravação vai ser sobre os 
seus slides, coloque o quadro do lado direito, canto inferior da tela. Use as linhas de 
orientação da tela para ajustar o enquadramento. 

Escolha um espaço que possa ser usado/preparado como cenário. O local deve ser 
um ambiente claro ou um local que possa ser bem iluminado. O espaço deve estar 
bem iluminado. Atenção às sombras no rosto. Se possível, aproveite a luz solar. Gravar de 
dia é um bom momento para aproveitar a luz ambiente. Posicione-se a favor da luz, ou seja, 
a fonte de iluminação deve estar atrás da câmera, iluminando o seu rosto. Se possível, faça 
uso da luz natural. 

O ambiente de gravação não deve ter ruídos, pois um bom áudio é importante para 
melhor compreensão do conteúdo explanado na sua apresentação. Os microfones 
acoplados aos fones de ouvidos costumam captar áudios de maior qualidade. Caso 
tenha um fone de ouvido com microfone, faça uso. Microfones protegidos com espuma 
reduzem ainda mais os sons ambientes e respiração, portanto são recomendados. 

Você pode enriquecer seu vídeo com compartilhamento de telas, inserção de vídeos 
intermediários, entrevistas, cenários do trabalho, ou outro aspecto que não seja o comercial 
(propaganda). 

Produza um roteiro próprio. Você pode tanto escrever exatamente o que será dito, 
quanto levantar tópicos a serem explorados ao longo da gravação.  

Não há problemas se precisar ler a tela ou mesmo usar um aplicativo de teleprompter 
se preferir. Algumas sugestões de teleprompter que exibe o conteúdo em sua tela para a 
sua leitura estão no Quadro 2. 

 
 



Sistema Link 

Android https://www.aplicativosandroid.com/5-melhores-teleprompter-aplicacoes-para-
android/  

Youtube https://www.apptuts.net/tutorial/redes-sociais/aplicativos-teleprompter-
youtube/  

Apple https://www.apple.com/br/search/teleprompter  

PC https://www.youtube.com/watch?v=fh6cvUAdWpE  

Caseiro https://www.youtube.com/watch?v=ZDdaAtnsEIA 

Quadro 2 – Sugestões de Teleprompter 
 

Atente-se ao cenário. Selecione previamente os objetos que estarão ao seu redor 
compondo a cena. Tente inserir Itens que estejam relacionados ao tema. 

Evite camisetas regatas, esportivas, listradas ou muito estampadas.  

Procure um espaço e período do dia mais silenciosos. Feche portas e janelas para 
atenuar a interferência do som externo. Ambientes revestidos de azulejo devem ser 
evitados, pois reverberam demais o som. Tapetes, sofás e cortinas são ótimos 
absorvedores sonoros caseiros. 

Verifique as configurações do seu celular e selecione uma boa qualidade para a 
gravação, no máximo em HD (1280x720px) ou Full HD (1920x1080px). A câmera principal 
do celular ou tablet costuma ter uma qualidade superior a frontal. Use a proporção padrão 
de 16:9. 

Se desejar inserir imagens ou textos posteriormente na edição, você pode se posicionar 
em um dos cantos da tela, de forma a deixar um espaço livre ao seu lado. 

Grave um minuto de teste. Reproduza o vídeo em seu computador e verifique a 
qualidade das condições técnicas. Ouça o áudio tanto com fones de ouvido quanto 
diretamente do computador. Assista ao vídeo em tela cheia e também em tamanho 
reduzido. Faça as alterações necessárias para a nova gravação. 

É importante que no vídeo se tenha: clareza, objetividade, postura do 
apresentador, respeito ao tempo da apresentação. No caso de trabalhos científicos, 
não foque na teoria, e sim nos objetivos, método e resultados. 

Recomenda-se aos Apresentadores que seja feito uma introdução no início do 
vídeo. Na introdução o apresentador deve dizer o título da apresentação, seguido dos 
autores. Não usar expressões temporais de abertura e encerramento, como “bom dia”, “boa 
tarde”, “boa noite”, substituir estas expressões por falas atemporais, como “olá”, “bem-
vindos”, “dentre outras”.  

É possível realizar a gravação dos vídeos pelo celular por meio de aplicativos, ou em 
computadores, usando softwares específicos para a edição, gratuitos ou pagos. Você deve 
usar um aplicativo ou software com o qual tenha maior familiaridade. Existem opções de 
programas para iniciantes, softwares simples, por meio dos quais é possível alcançar bons 
resultados.  

Disponibilizamos no Quadro 3 tutoriais sobre como gravar vídeos utilizando Google 
Meet, Power Point e também diretamente no computador, sem nenhum programa ou 
aplicativo. Mas fique à vontade para gravar com o que estiver em sua zona de conforto, 
usando até mesmo gravações animadas. 
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Sistema Link 

Power Point https://www.youtube.com/watch?v=7Pxosax69bI  

Google Meet https://www.youtube.com/watch?v=XCP8ab4yn2g 

Direto no PC https://www.youtube.com/watch?v=d5mUDmPfHQo 

Gravações Animadas https://www.youtube.com/watch?v=XXL6Asmo__A 

Quadro 3 – Sugestões de Gravação 

 

6. EDIÇÃO DE VÍDEOS 

 

É importante que sejam realizados cortes das partes não relevantes do conteúdo. 
É possível incluir rótulos, com informações de destaque, dentre outros recursos que podem 
ser utilizados para tornar o seu vídeo mais dinâmico (exceto anúncios / marketing e 
propaganda, ou imagens sem direitos autorais ou sem referências).  

É possível realizar a edição dos vídeos de forma bem simples, pelo celular, por meio de 
aplicativos, ou em computadores, usando softwares específicos para a edição. Você deve 
usar um aplicativo ou software com o qual tenha maior familiaridade. Existem opções de 
programas para iniciantes, softwares simples e gratuitos, por meio dos quais é possível 
alcançar bons resultados. 

Alguns softwares podem fazer a edição das partes. Recomendamos alguns no Quadro 
4, assim como tutoriais sobre como editar o vídeo em algum deles. 

 

Sistema Link 

Dicas https://www.youtube.com/watch?v=cTuTzdeOKo0 

Editores Grátis https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3U0d2c-Vk 

Shotcut https://www.youtube.com/watch?v=eHBOGYuNobU 

Celular https://www.youtube.com/watch?v=uybnfBlWXZM 

Movie Maker https://www.youtube.com/watch?v=1H_2_Q8akuA 

Active Presenter https://www.youtube.com/watch?v=fSi_2cPhhK0 

Quadro 4 – Sugestões de Editores 
 

Reforçamos que o vídeo enviado pelo autor não deve ter propagandas comerciais 
ou logomarca de empresas, a não ser que seja a apresentação de um estudo de caso 
devidamente autorizado, com o uso da marca de responsabilidade do autor. 

É possível também incluir letterings, ou seja, rótulos, com informações de destaque, 
dentre outros recursos que podem ser utilizados para tornar o seu vídeo mais dinâmico.  

Após editado, o ideal é que você exporte o vídeo em arquivo MP4, AVI ou MOV, usando 
a configuração 1080p com 30fps (frames por segundo). 

 

 

 



7. ENVIO DE VÍDEOS 

 

Tenha em mente que arquivos de vídeo tendem a ser grandes, dessa forma, o processo 
de envio por transferência (upload) pode ser demorado, particularmente se a sua conexão 
de internet não for de alta velocidade. 

Poste seu Vídeo em alguma plataforma para obter um link privado (Google Drive, 
Dropbox, YouTube ou outra plataforma de compartilhamento). O Quadro 5 indica opções 
de compartilhamento. 

 

Sistema Link 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=uZDSR66zjXY 

Google Drive https://www.youtube.com/watch?v=gm2LmELpBG8 

Dropbox https://www.youtube.com/watch?v=NTm769A5BSk 

Quadro 5 – Sugestões de Arquivamento de Vídeo para Compartilhamento 
 

Feito isso, e envie o link pelo formulário disponível em: 

 

https://forms.gle/84bd1pu3jgW3uM4U9 

 
 (CONSULTAR DATA LIMITE NO FINAL DESTA INSTRUÇÃO) 

Esta regra vale para todos os vídeos do evento. Basta inserir o link ao qual o seu 
vídeo está compartilhado no formulário. Para compartilhar, você pode seguir as 
instruções do Item 7 e exemplos no Quadro 5. 

 

8. REGISTRO DOS TRABALHOS 

 

Todos os trabalhos terão seu DOI – Digital Object Identifier.  

Os anais do evento serão registrados com o ISSN - International Standard Serial 
Number.  

Os melhores trabalhos serão encaminhados para fast-track (avaliação rápida) da Revista 
Ação Ergonômica e outras as revistas parceiras da ABERGO. 

 

9. INSCRIÇÃO DOS AUTORES E DOS TRABALHOS APROVADOS 

 

Pelo menos um dos autores deve estar inscrito no evento para que o trabalho seja 
publicado nos anais.  

O apresentador do trabalho tem que estar inscrito no evento, podendo ser o autor já 
inscrito ou outro a critério dos autores. Isso não impede que outros autores apareçam nos 
vídeos gravados, mas somente o apresentador inscrito vai receber o link de interação. 
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Caso o vídeo não seja enviado no prazo estipulado, mesmo que o trabalho seja 
inscrito no evento, o mesmo não será exibido no evento. 

 

10. DATAS DE ENVIO 

 

Até 31/10/2020 - Prazo para Inscrição no Evento e Envio do Vídeo 

Após esta data, os trabalhos que não possuírem uma inscrição válida e não forem 
enviados por completo (trabalho mais vídeo) não terão direito a apresentação e nem a 
publicação nos anais. 

 

11. DÚVIDAS 

 

Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para abergo2020@gmail.com  

 


