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1. CONTATOS

CONTATOS DO ESCRITÓRIO 
PARA A AMÉRICA LATINA DO IIPE UNESCO:
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María Justina Niez
Assistente de Programa

j.niez@iiep.unesco.org

Para consultas relacionadas à organização do evento:

Para consultas gerais:
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2. DINÂMICA DO EVENTO

Devido às restrições de mobilidade causadas pela pandemia da COVID-19, o Fórum 
Regional de Políticas Educacionais – cujas edições anteriores ocorreram na cidade de 
Buenos Aires, Argentina – será realizado em formato virtual, durante quatro dias, através 
da ferramenta de videoconferências Zoom.

O Fórum terá início no dia 9 de novembro (segunda-feira) com uma conferência 
inaugural, que dará ênfase à conceitualização da educação inclusiva, abarcando suas 
transformações ao longo do tempo e o debate atual na América Latina e Caribe. 
Posteriormente, o evento será estruturado em torno de dois tipos de atividades: painéis 
e workshops.

Os painéis acontecerão nos dias 9 (segunda-feira) e 10 (terça-feira) e destacarão fatores 
que produzem práticas discriminatórias nos sistemas de educação, gerando diferentes 
formas de exclusão educacional. Cada sessão durará de 75 a 105 minutos.

Os workshops serão oferecidos em salas de videoconferência menores, permitindo que 
os participantes se organizem em grupos de trabalho simultâneos e retornem, 
posteriormente, à sessão plenária. Essas atividades serão distribuídas em três sessões 
consecutivas, entre os dias 11 (quarta-feira) e 12 (quinta-feira): nas duas primeiras, 
haverá duas oficinas simultâneas em cada; e, na última, três oficinas simultâneas. 
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3. ACESSO ÀS SALAS

Para acessar as atividades do Fórum, os convidados receberão com antecedência, por 
e-mail, os links das salas no Zoom.

Lembre-se de que, para conseguir acessar os links, você precisará do programa Zoom. 
Para aprender a instalá-lo, consulte a seção “Tutorial de uso do Zoom”, na página 6.

Verifique se seu nome completo e imagem de perfil disponíveis no Zoom coincidem 
com as informações que você forneceu no momento de inscrição no Fórum. Assim, 
poderemos agilizar o processo de admissão nas salas virtuais. 
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4. IDIOMAS DE TRABALHO

Os painéis do Fórum acontecerão em espanhol e inglês. 

Para aumentar a acessibilidade, os participantes que precisarem de tradução poderão 
contar com interpretação simultânea por áudio em inglês, espanhol e português.

Para ter acesso à funcionalidade, você deve configurar a plataforma Zoom conforme 
explicado a seguir:

1. Na barra de ferramentas localizada na parte inferior da tela, identifique o botão
“Interpretação”, com um ícone de globo.
2. Ao clicar no botão, aparecerá a lista com os áudios disponíveis. Escolha o idioma da
sua preferência.
3. A partir disso, você terá acesso a um canal de áudio com interpretação no idioma
escolhido.

Para desativar a interpretação ou alterar o idioma de preferência, clique novamente no 
botão “Interpretação” e selecione a opção desejada.

Especificamente para os grupos de trabalho dos workshops, os participantes serão 
organizados de acordo com o idioma de preferência informado no formulário de 
inscrição (inglês ou espanhol), e não haverá interpretação em português.
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5. TUTORIAL DE USO DO ZOOM

5.1 DOWNLOAD DO PROGRAMA E EXECUÇÃO

Embora seja possível utilizar o Zoom a partir do navegador web, recomendamos que você 
faça o download do programa no seu dispositivo ou computador, já que algumas 
funcionalidades – como a tradução simultânea por canal de áudio – estão disponíveis 
apenas na versão instalada.

Para baixá-lo, clique aqui.

Caso você já tenha o Zoom instalado, recomendamos verificar se está com a versão mais 
recente: abra o programa, clique na sua foto de perfil e então, no menu, selecione a opção 
“Verificar atualizações”.
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Revisando previamente essas questões, é possível garantir que não haja problemas de 
incompatibilidade de versões, nem falte qualquer ferramenta para interagir na plataforma. 
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IMPORTANTE
Para agilizar sua admissão em cada sessão virtual, identifique-se no Zoom com as 

seguintes informações e formato: nome e sobrenome - instituição. Se possível, 

adicione uma foto de perfil. 

5.2 DETALHES SOBRE O ACESSO ÀS SALAS 

Antes de cada sessão, será enviado ao seu e-mail um link para entrar na reunião virtual. 

A forma mais simples de acessar é clicando no link compartilhado. Depois, na página do 
Zoom que será aberta, uma notificação perguntará se você deseja entrar na reunião 
virtual a partir do cliente que já está instalado. Clique em “Abrir Zoom Meetings”.
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Após isso, você entrará no evento. Se tiver algum problema para participar da reunião 
com os links recebidos, envie um e-mail para: fororegional@iiep.unesco.org.

Lembre-se de que o Zoom poderá perguntar com que dispositivos de áudio e vídeo você 
deseja acessar a reunião, pedindo para habilitá-los. 

Embora o vídeo seja opcional, é muito importante que nas opções de áudio você 
selecione “Ingressar em Audioconferência por Computador”, para permitir que o som e 
também sua voz sejam ouvidos. 

Após selecionar a opção de entrada de áudio pelo computador, aparecerá na tela a 
seguinte mensagem:  
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Após isso, você entrará no evento. Se tiver algum problema para participar da reunião 
com os links recebidos, envie um e-mail para: fororegional@iiep.unesco.org.

Lembre-se de que o Zoom poderá perguntar com que dispositivos de áudio e vídeo você 
deseja acessar a reunião, pedindo para habilitá-los. 

Embora o vídeo seja opcional, é muito importante que nas opções de áudio você 
selecione “Ingressar em Audioconferência por Computador”, para permitir que o som e 
também sua voz sejam ouvidos. 

Após selecionar a opção de entrada de áudio pelo computador, aparecerá na tela a 
seguinte mensagem:  

Se tiver problemas para ouvir ou falar durante a reunião, localize o botão “Áudio” na barra 
inferior, com um ícone de microfone.
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Após clicar na seta (apontada para cima), serão mostrados os canais de entrada 
(microfone) e de saída de som disponíveis. No menu, se você identificar o nome do 
dispositivo (microfone ou alto-falante) já configurado no sistema operacional, selecione-o. 

Caso contrário, recomendamos escolher a opção “O mesmo que o sistema”.

5.3 FUNCIONAMENTO DO ZOOM: OPÇÕES E FERRAMENTAS 
A SEREM CONSIDERADAS 

Dentro da videoconferência, você encontrará um painel de opções na barra inferior que 
permitirá habilitar dispositivos, acessar canais de comunicação e ativar ferramentas de 
acessibilidade, se necessário. 

A seguir, apresentam-se os recursos:
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Ao clicar nos botões abaixo, o microfone e a câmera serão ativados ou desativados.

Trata-se de opções importantes para o desenvolvimento da reunião, pois, frequentemente, 
será pedido aos participantes que ativem e desativem seus microfones, nos momentos 
em que deverão fazer suas intervenções. 

Em geral, é conveniente manter o microfone desativado para evitar ruídos e interferências 
durante a fala de outra pessoa. 

Em relação ao vídeo, embora seja opcional, é preferível mantê-lo ativado para facilitar o 
contato entre os participantes.

OBSERVAÇÃO: Considere desativar a câmera se houver a necessidade de ter mais 
banda disponível para o áudio, caso você ou outros participantes percebam 
instabilidades na conexão.

O botão “Participantes” mostrará, à direita, uma lista com as pessoas 
que estiverem na reunião. 

5.3.2 OPÇÕES DE INTERAÇÃO

5.3.1 ÁUDIO E VÍDEO

A opção “Bate-papo” abre ao lado direito um campo que permite 
interagir, através de mensagens escritas, com os outros usuários ou 
anfitriões da sala.

O botão “Compartilhar tela” serve para que sua área de trabalho ou tela 
de apresentação sejam vistas por todos os participantes da reunião.

Na parte central da barra inferior, a plataforma oferece vários botões com recursos de 
interação e acessibilidade para os participantes.
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Pedimos que você não utilize a função “Gravar”, já que se trata de um 
recurso cuja responsabilidade cabe aos anfitriões da sala, os quais, 
depois, colocarão à disposição dos participantes.

Conforme mencionado na seção 4, “Idiomas de trabalho”, quando os 
administradores da reunião ativarem a funcionalidade “Interpretação”, 
os participantes poderão acessar um canal de áudio no idioma nativo 
ou de maior compreensão. 

É recomendável selecionar as opções “Participantes” e/ou “Bate-papo” já no início da 
reunião. Assim, se quiser fazer uma contribuição ou pergunta por escrito, você poderá 
identificar e dirigir-se à pessoa palestrante mais facilmente, conforme imagem a seguir:

Por fim, o botão “Reações” exibe uma lista de ícones (emojis) sem 
grande impacto na reunião.

Caso prefira ouvir as apresentações do Fórum no idioma 
original, isto é, sem interpretação, selecione “Desligado”.
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Com o recurso, você pode antecipar suas perguntas e considerações sobre os temas 
discutidos, para que, posteriormente, os organizadores lhe passem a palavra. Você 
também pode interagir com outros participantes, de forma privada, durante as reuniões e 
intervalos.

Clique no botão ao lado de “Para:” e selecione “Todos” ou o nome de um usuário específico 
para o qual deseja enviar uma mensagem.

Nesta barra, encontra-se a opção “Renomear”, que aparece quando você passa o cursor do 
mouse pelo seu nome. Trata-se de uma função importante, porque pode acontecer de você 
estar utilizando uma conta institucional ou compartilhada com outra pessoa e, assim, 
aparecer outro nome que não o seu. 

Por favor, acesse a função e insira seu nome, sobrenome e instituição, para que você 
seja identificado corretamente pelos moderadores e participantes da sala.

Você também pode direcionar suas mensagens do bate-papo para todos os participantes 
da reunião ou selecionar pessoas específicas:

5.3.3 ÍCONES INTERATIVOS
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6. RECOMENDAÇÕES PARA
PALESTRANTES E MODERADORES

Se possível, escolha um ambiente silencioso e mobiliado (para não haver eco) e 
certifique-se de fechar as portas e janelas, para evitar ruídos e/ou luz.

Preferencialmente, utilize fones de ouvido com microfone embutido. Evite usar o 
microfone do seu computador ou dispositivo. 

Para melhor enquadramento e experiência nas salas virtuais, recomenda-se a utilização 
de computador em vez de celular ou tablet.

Posicione-se a uma distância adequada da câmera, para que todo o seu rosto fique 
enquadrado no centro da tela.

Certifique-se de desativar as notificações do computador e silenciar outros dispositivos 
próximos (como celular, tablet, televisão e telefone fixo) que possam causar ruídos 
indesejados e afetar o funcionamento normal das reuniões.

Para maior estabilidade nas reuniões, tanto de áudio quanto de vídeo, recomendamos 
uma conexão à Internet via cabo Ethernet, em vez de Wi-Fi.

Após conectar-se ao Zoom, verifique se você e os outros participantes conseguem ouvir 
uns aos outros. 

Em caso de problemas técnicos, entre em contato diretamente com o usuário “Eventos 
IIPE UNESCO”, que estará presente em todas as reuniões, ou envie um e-mail para o 
suporte do Fórum: fororegional@iiep.unesco.org.
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2020

ESPERAMOS QUE VOCÊ APROVEITE 
A EXPERIÊNCIA DO FÓRUM REGIONAL 
DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS 2020!

FÓRUM 
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DE POLÍTICAS 
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