
Orientações para 
Participantes



Apresentação
Olá participantes do Simpósio Brasileiro de Análises Toxicológicas (SIBRAT) 2021.

Para facilitar sua participação no evento online, encaminhamos orientações para 
seu acesso à plataforma e para a interação com os palestrantes e demais 
participantes das sessões.



Programação
As palestras ocorrerão entre os dias 04 e 06 de outubro. Confira a programação 
completa no site https://sibrat.com.br/programacao/ 

Toda a interação do evento ocorrerá através da ÁREA DO PARTICIPANTE, 
acesse:

https://inscricao.sibrat.com.br/index.php/auth/eventologin/1 

Para realizar LOGIN você deverá usar os dados cadastrados no momento da sua 
inscrição.

https://sibrat.com.br/programacao/
https://inscricao.sibrat.com.br/index.php/auth/eventologin/1


Área do Participante
Assista nosso vídeo tutorial:

http://www.youtube.com/watch?v=aywwFWbEfWY


Área do Participante
Após acessar a Área do Participante você terá a possibilidade de interagir no 
evento. As palestras ocorrerão por meio da plataforma Zoom, em um Auditório 
Virtual, de acordo com dia e horário indicado na programação.

Instale previamente a ferramenta Zoom em seu computador. É importante que 
seja feito com antecedência a fim de assegurar o acesso à sala virtual.

Ao acessar a sala preencha seu NOME COMPLETO, isso facilitará a liberação 
pelo mediador.

Na sequência apresentamos um rápido tutorial de como realizar essa instalação e 
esses testes preliminares.



Como instalar o Zoom
Procure por Zoom Download no Google ou acesse o link direto:

https://zoom.us/download#client_4meeting

https://zoom.us/download#client_4meeting


Página de download do Zoom
Realize o download do cliente Zoom para reuniões, clicando em “Fazer download” 
no tópico “Cliente Zoom para reuniões”.



Altere o idioma do Cliente Zoom
Após instalar, procure o Ícone do 
Zoom em sua barra de ferramentas, 
clique com o botão direito do mouse 
e então em “Switch Languages” e 
selecione Português.

Essa ação irá facilitar suas atividades 
no Zoom.



Login no Zoom
Realize Login no Zoom, caso não tenha uma conta, crie com o e-mail de sua 
preferência.



Tela inicial do APP Zoom



Testando o Zoom
Você pode entrar em uma reunião de teste para testar sua conexão com a 
Internet e as funcionalidades do Zoom em qual momento. Acesse:

http://zoom.us/test

http://zoom.us/test


Acessando a sala virtual do Evento
Ao clicar no link da sala virtual do zoom (disponível na área do participante) no 
seu navegador, você será direcionado a seguinte janela. Caso já tenha o Zoom 
instalado selecione a opção “iniciar reunião” caso ainda precise instalá-lo, 
selecione a opção “baixe e execute o Zoom”



Acessando a sala virtual
Com o programa já instalado, click no link indicado na programação do Evento. 
Ao abrir a janela do ZOOM em seu navegador, selecione a opção iniciar 
reunião(1) e, em seguida, selecione “abrir Zoom.us”(2)
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Bate papo e participantes
Os participantes(ouvintes) 
apenas irão interagir via 
chat, confira as 
mensagens clicando em 
BATE PAPO (1).
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Orientações gerais
Cada sessão estará sendo mediada por um Coordenador. No início da sessão, o 
coordenador fará a abertura formal da sessão. Em seguida, inicia-se a 
apresentação dos palestrantes, cumprindo rigidamente o horário estabelecido na 
programação.

Caso tenha dúvidas, poste no chat (bate-papo). O coordenador selecionará as 
perguntas no chat e realizará ao palestrante.



Dúvidas
Qualquer dúvida entre em contato com o Comitê Organizador e ou a equipe 
técnica da EventoUM.

contato@eventoum.com.br

(42) 9 9951-1818 (WhatsApp)

mailto:contato@eventoum.com.br

