
Informações 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. 

❑ Apesar de poder ser acessado via navegadores, recomendamos que instale o aplicativo Zoom em seu computador 
e/ou celular pois o mesmo irá permitir interações, como Chats, Salas Simultâneas e Enquetes durante as atividades 

realizadas pelo Zoom (Abertura e Conferências).

É importante também já deixá-lo aberto para acelerar seu acesso alguns minutos antes das atividades.

❑ Para acessar a transmissão das atividades do evento, acesse a programação do evento, os links para as salas do 
Google Meets estarão nas descrições. No caso da abertura e das conferências, o acesso será possível clicando no 

botão “Ao vivo”, como mostrado na figura:

Informações e observações importantes

Programação

Clique para ver a programação

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-22


ABERTURA E CONFERÊNCIAS (PALESTRAS)

Serão transmitidas pelo Zoom. Para entrar nas salas, acesse a programação na plataforma Galoá 
clique no botão “Ao vivo”, na hora da atividade.

Caso a sala do Zoom atinja seu limite máximo de 1000 participantes simultâneos, os participantes 
restantes serão direcionados para o Youtube. 

Clique para conferir a programação

Programação

https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-22


ABERTURA E CONFERÊNCIAS (PALESTRAS)
A lista de presença dessas atividades é gerada automaticamente pelo acesso através da 

Programação disponibilizada na plataforma Galoá.

Clique para conferir a programação

Programação

https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-22


SESSÕES ORAIS, REUNIÕES E ATIVIDADES CULTURAIS

Serão transmitidas pelo Google Meet. Para entrar nas salas, acesse a programação na plataforma 
Galoá e entre no link indicado na descrição da respectiva atividade de seu interesse.

Os links estão disponíveis na descrição das atividades:

22 de junho de 2021 24 de junho de 202123 de junho de 2021 25 de junho de 2021

https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-22
https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-24
https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-23
https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-25


Interações com autores

O acesso aos resumos e vídeos das apresentações dos congressistas já está aberto por meio da 
plataforma de Pré-anais do evento. Recomendamos que assistam e comentem os trabalhos antes 
e durante o evento, interagindo com autores. Os trabalhos na categoria Oral serão apresentados 

em Sessões Orais síncronas, indicados na descrição das atividade da programação.

Nas descrições das atividades da programação de Sessão Oral de Iniciação Científica e 
Tecnológica, estão listados os trabalhos que serão apresentados em cada Eixo temático(sala), 

clicando nos trabalhos somos direcionados para  a plataforma de anais do evento.

Trabalhos

Confira aqui os pré-anais do evento

https://proceedings.science/confict-conpg-2021/inicio


CERTIFICADOS
Serão disponibilizados em até 2 semanas depois do término do evento.

Clique para acessar seus certificados*

Certificados

*só estarão disponíveis a partir do dia 09/07

https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/certificates


❑ Deixe seu computador carregando na tomada!

❑ Conecte o cabo de Internet, se possível.

❑ Mantenha água por perto!

Antes de entrar nas atividades:



❑ 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, por exemplo o celular preparado para assistir em caso de 
falha na conexão ou sua energia.

❑ Utilize o chat para fazer perguntas e comentários durante outras falas.

❑ Procure entrar alguns minutos antes na sala para que não perca parte das discussões.

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

Dicas Úteis



Nós trabalhamos muito para preparar o XIII CONFICT & VI 
CONPG: Desafios da Ciência no Pós-Pandemia para você, e 
estamos muito orgulhosos do resultado!

Através da imensa colaboração de diversos pesquisadores, 
estudantes e docentes, tudo foi feito com muito carinho e 
dedicação para você.

Agora é sua vez, participe ativamente, traga suas reflexões, 
aprenda, ensine, compartilhe!!! 

Interaja com nossa comunidade fazendo suas perguntas e 
levantando discussões ricas :)

CONFICT&CONPG & Equipe Galoá

Links Importantes:

Programação

Trabalhos - Vídeos

Área do Congressista

Trabalhos - Resumos

https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021/calendar/2021-06-22
https://proceedings.science/confict-conpg-2021/videos
https://eventos.galoa.com.br/confict-conpg-2021
https://proceedings.science/confict-conpg-2021/trabalhos

