
Dicas para aproveitar o evento ao máximo



❑ Certifique-se de fazer login em sua área restrita com seu e-mail de 
cadastro  e senha na plataforma Galoá. 

❑ Instale o aplicativo Zoom no seu computador ou celular, para garantir 
acesso a todas as funcionalidades disponíveis.

❑ Quando uma atividade estiver acontecendo, o link para a respectiva sala do 
Zoom será disponibilizado na área do congressista do evento,  e você 

poderá acessá-la clicando em “Ao vivo”, no menu de cima.

Informações e observações importantes

Programação
Clique para ver a programação

https://eventos.galoa.com.br/cbei-2021/calendar/2021-10-18


❑ Deixe seu computador carregando na tomada!

❑ Conecte o cabo de Internet, se possível.

❑ Silencie as notificações e seus dispositivos eletrónicos.

❑ Mantenha água por perto!

❑ Use microfone externo, se desejar perguntar por voz.

Antes de entrar nas atividades:



Lembramos que algumas apresentações já estão disponíveis para que você possa criar 
tópicos e enviar suas dúvidas, sugestões e considerações aos autores que fizeram um 

magnífico trabalho de preparação dos vídeos explicativos de maneira que possam debater, 
conhecer novas pesquisas e interagir com os recentes avanços na nossa área de pesquisa!

Trabalhos Científicos

Clique para ver os trabalhos disponíveis

Apresentações dos Trabalhos Científicos

https://proceedings.science/senselatam-2020/videos?utm_source=galoa-ppt&utm_campaign=galoa-ppt-informacoes-uteis
https://proceedings.science/senselatam-2020/videos?utm_source=galoa-ppt&utm_campaign=galoa-ppt-informacoes-uteis
https://proceedings.science/cbei-2021/trabalhos


❑ Para melhor estabilidade e qualidade de visualização dos vídeos, se possível, utilize o 
cabo de rede.

❑ Caso esteja utilizando um notebook, lembre-se de deixá-lo na tomada para evitar a queda 
de energia durante as apresentações.

❑ Se possível, tenha um dispositivo alternativo preparado, por exemplo, o celular,  para 
assistir as atividades do Congresso, caso sua conexão ou energia principal caia..

❑ Utilize o campo de Q&A para fazer perguntas aos palestrantes no Zoom.

❑ Procure entrar alguns minutos antes na sala, para não perder parte das palestras.

❑ Escolha um local calmo e confortável para interagir com os pesquisadores e aproveitar todo 

o conteúdo.

Dicas Úteis



FUNCIONALIDADES DO ZOOM

Q&A → É a sessão destinada apenas para perguntas e respostas., 
O palestrante poderá escolher responder por voz ou texto e você 

pode votar nas perguntas que considerar mais interessante e 
complementá-las, se desejar.



Nós do Galoá e a Comissão Organizadora do VI Congresso Baiano de Educação 
Inclusiva e IV Simpósio Brasileiro de Educação Especial trabalhamos muito 
para preparar um evento de altíssima qualidade técnico-científica para você, e 
estamos muito orgulhosos do resultado!

Tudo foi feito com muito carinho, e agora é sua vez. Participe das atividades e 
interaja com os autores através dos tópicos.

Aproveite tudo que o CBEI 2021 tem à oferecer para você!

Equipe Galoá

Links Importantes:

Área do Congressista

Trabalhos Científicos

Acessibilidade do Zoom

https://eventos.galoa.com.br/cbei-2021/page/710-home
https://proceedings.science/cbei-2021/trabalhos
https://explore.zoom.us/pt/accessibility/faq/

