
18º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

3º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

Elaboração de manuais para desenvolvimento de eventos on-line 

 

Felipe Bittarello (UEPG – bittarello.felipe@gmail.com)1 

Ana Clara Correa Duarte Simões (FOP-Unicamp – anaclara13simoes@gmail.com)2 

Antônio Carlos Pereira (FOP-Unicamp – apereira111@gmail.com)3 

Manoelito Ferreira Silva Junior (UEPG – manoelito_fsjunior@hotmail.com)4 

Resumo: A pandemia da COVID-19 modificou o cenário mundial em vários setores, inclusive o tecnológico e 

educacional. Entre as estratégias tomadas para evitar a disseminação do vírus, o distanciamento e isolamento 

social foram as mais utilizadas. Por conta disso, aulas, reuniões, eventos e congressos tiveram que passar por 

mudanças, desenvolvendo-se em ambiente virtual. Diante desse novo cenário, o objetivo do estudo proposto pela 

Liga de Odontopediatria e Saúde Coletiva foi desenvolver manuais de cunho técnico informativo sobre 

plataformas on-line que poderão ser utilizadas para execução de eventos on-line de diferentes portes e a emissão 

de certificados. Para isso foi realizado uma pesquisa sobre as plataformas que atendiam melhor a diversidade de 

eventos, mantendo a qualidade, baixo custo e fácil entendimento, além de ferramentas que otimizassem a 

emissão de certificado. Criou-se três manuais que mostram como realizar a ativação do canal do Youtube para 

transmitir ao vivo, transmitir ao vivo pelo Youtube utilizando a plataforma StreamYard, e como emitir 

certificados de forma gratuita e automatizada. Os manuais foram usados em grandes eventos realizados na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e outras instituições e tem facilitado o trabalho do suporte de Tecnologia 

de Informação. 

Palavras-chave: Pandemia. Aprendizagem. Acesso à informação 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga de Odontopediatria e Saúde Coletiva (LOSC) 

PROJETOS VINCULADOS 

Não há projetos vinculados. 

PÚBLICO-ALVO 

Comunidade interna e externa de docentes e discentes que desejam realizar eventos 

em ambiente virtual. 

JUSTIFICATIVA 

A pandemia da COVID-19, causada pelo vírus de Sars-CoV-2, modificou o mundo no 

setor sócio econômico, tecnológico e educacional. Desencadeada na China, o vírus é 

responsável pelos crescentes números de mortes ao redor do mundo, e por conta disso, 

estratégias para diminuir a mortalidade foram adotadas, como o distanciamento e isolamento 

social, a fim de evitar aglomerações e impedir a disseminação do vírus (ANTUNES-NETO, 

2020). 

Com o novo cenário da pandemia da Covid-19, instituições educacionais precisaram 

reformular estratégias de ensino, suspendendo dessa forma aulas presenciais e dando espaço 

ao ensino remoto. No Brasil, com professores e alunos no distanciamento social, a inclusão 

digital no processo de ensino foi necessária, e dessa forma plataformas digitais que 

oferecessem vídeo chamadas, lives e reuniões online, foram valorizadas (MARTINS; 

ALMEIDA, 2020). 

Com o isolamento social, reuniões presenciais, defesas de teses, dissertações, eventos 

e congressos, passaram a ocorrem em ambiente digital, aumentando a necessidade de domínio 

tecnológico para que ocorresse as reuniões de forma online (ANTUNES-NETO, 2020; 

MARTINS; ALMEIDA, 2020). Diante da grande quantidade de ferramentas disponíveis, a 

escolha de uma única ferramenta padronizada, de fácil execução e que atenda uma 

diversidade de eventos ou de fácil acesso aos executores e/ou público, com baixo custo e 

instabilidade, além de ser seguro tornou-se uma tarefa difícil. 
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Um evento on-line passa pelas mesmas etapas de um evento presencial, tais como, 

agendamento, divulgação, convite aos palestrantes e certificação. No entanto, o seu sucesso 

depende do treinamento e conhecimento pela equipe de Tecnologia de Informação, seja antes, 

durante ou depois do evento. Neste cenário, escolher corretamente a plataforma a ser usada na 

transmissão do evento, além de aumentar a visibilidade e interação entre os palestrantes e 

ouvintes pode permitir melhor comunicação e aproveitamento do evento. Além disso, a 

escolha de um sistema fácil e rápido para a realização da certificação, vai otimizar e agilizar a 

finalização de todas as etapas do evento. 

OBJETIVOS 

Desenvolver manuais de cunho técnico informativo sobre plataformas on-line que 

poderão ser utilizadas para execução de eventos on-line de diferentes portes e a emissão de 

certificados. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento dos manuais iniciou com a procura de plataformas que 

poderiam ser utilizadas para realizar eventos on-line de fácil operação e gratuito. Verificou-se 

que a plataforma de transmissão com maior acesso e facilidade para visualização foi o 

Youtube. A plataforma StreamYard é uma página on-line auxiliar que permite a transmissão 

ao vivo no canal do Youtube ou outros locais, como Twitch, Facebook, Linkedin e Periscope, 

sem a necessidade de baixar programas, pois o recurso é virtual. 

Após a procura das plataformas, buscou-se ferramentas gratuitas e de fácil 

entendimento que poderiam otimizar a emissão dos certificados via e-mail, sendo encontrado 

dessa forma a ferramenta Autocraft do Google. 

As etapas para construção dos manuais foram: 

1) Captura de tela de forma sequencial de cada passo necessário; 

2) Descrição de cada imagem como parte da legenda para as imagens; 

3) A inclusão de setas e/ou esquemas para indicar o passo a passo; 

4) Realização da arte; 
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5) Atendimento às normas bibliográficas (paginação e referências) 

6) Disponibilização na biblioteca virtual. 

Para avaliar a qualidade do conteúdo e a sensibilidade de entendimento, forneceu o 

manual para pessoas com baixa experiência em tecnologia, para avaliar possíveis dificuldades 

e adequar os manuais para diverso público.   

Para aumentar a divulgação, os autores também incluíram os manuais no 

ResearchGate. 

RESULTADOS 

Foram criados três manuais que podem ser acessados pelos links: 

1)  “Validação do Canal do Youtube para transmissão ao vivo “live””, 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=109908&opt=1 

2) “Como realizar transmissão ao vivo pelo Youtube usando a plataforma 

“StreamYard” 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=109909&opt=1 

3) “Guia para emissão de certificado automatizado e gratuito”. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=109954&opt=1.  

Até o momento, em menos de um mês, os manuais contam com mais de 99 

visualizações e 50 downloads, disponibilizados na Biblioteca Digital da UNICAMP, e com 

mais de 150 visualizações e 80 downloads no ResearchGate. Aumentando semanalmente as 

visualizações e a busca de docentes e discentes para informações adicionais sobre a 

experiência dos eventos realizados. 

Além disso, os manuais contribuíram para as equipes de Tecnologia de Informação e 

da comissão organizadora dos eventos: V Fórum Multiprofissional do Setor de Ciência 

Biológicas e da Saúde (SEBISA) da Universidade Estadual de Ponta Grossa e as Semana 

Acadêmicas integradas, que resultou em mais de 2 mil inscritos e participantes. Além de 

eventos em outras instituições, como o evento promovido pelo Mestrado Profissional em 

Gestão e Saúde Coletiva FOP-Unicamp “Fique em casa com a saúde coletiva”. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=109908&opt=1
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=109909&opt=1
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=109954&opt=1
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Figura 1 – Capa do manual “Validação do Canal do Youtube para transmissão ao vivo “live””. 

 

Figura 2 – Capa do manual “Como realizar transmissão ao vivo pelo Youtube usando a plataforma 

“StreamYard”” 
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Figura 3 – Capa e contra capa do manual “Guia para emissão de certificado automatizado e gratuito” 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os manuais têm instruído e facilitado discentes e docentes na realização de eventos 

on-line, durante a pandemia da COVID-19. No entanto, sabe-se que devido as boas 

experiências logísticas de realizar um evento on-line, poderá haver uma tendência de 

manutenção de eventos nesta modalidade, ou ainda, híbrido.  
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