
Caros participantes do Seminário PCI 2020, 

Estas são as instruções para participação e apresentação de seus trabalhos no 
Seminário PCI 2020. Cabe ressaltar que haverá duas (2) salas de 
transmissão simultâneas, verifique no Cronograma qual sala será sua 
apresentação. Cada um dos dias do evento terá um link para participação. Os 
links são: 

 

14/12 – 08h30 as 11h45 

Sala 1 - https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=m9231c1022405f445035157f1be6a982b 

Sala 2 - https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=mf4766919870f6df8d696ebdb9d7d44fe 

 

15/12 - 08h30 as 11h45 

Sala 1 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=m9231c1022405f445035157f1be6a982b 

Sala 2 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=mf4766919870f6df8d696ebdb9d7d44fe 

 

16/12 - 08h30 as 11h45 

Sala 1 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=m9231c1022405f445035157f1be6a982b 

Sala 2 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=mf4766919870f6df8d696ebdb9d7d44fe 

 

17/12 - 08h30 as 11h45 

Sala 1 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=m9231c1022405f445035157f1be6a982b 

Sala 2 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=mf4766919870f6df8d696ebdb9d7d44fe 

 

18/12 - 08h30 as 11h45 

Sala 1 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=m9231c1022405f445035157f1be6a982b 

Sala 2 – https://inpebr.webex.com/inpebr/j.php?MTID=mf4766919870f6df8d696ebdb9d7d44fe 

 

 

Para apresentar é necessário instalar o aplicativo Cisco Webex Meetings que 
pode ser baixado em https://www.webex.com/downloads.html. O software é 
gratuito e está disponível para computadores e dispositivos móveis. Por favor 
instale o software o quanto antes para evitar atrasos no dia da apresentação. 
 
No dia e horário do evento, ao clicar no link, você deverá preencher os campos 
com seu nome e e-mail, antes do organizador permitir seu acesso. Por favor 
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não acesse via navegador: use o software Cisco Webex Meetings para garantir 
que poderá apresentar seu trabalho. 
Recomendamos que faça o download do programa, para melhor 
aproveitamento dos recursos do Webex. 
 
As apresentações serão de 10 minutos mais 05 minutos de perguntas, 
somando um total de 15 minutos. Para padronizar as apresentações, 
solicitamos que utilize o template disponível 
(http://www.inpe.br/pci/eventos.php). 
 
 
Pode-se consultar o dia e horário de apresentação no Cronograma que se 
encontra disponível em http://www.inpe.br/pci/eventos.php. 
 
Recomendamos que, durante as apresentações, desabilite o som, deixando 
apenas a imagem disponível. Para isso, clique na imagem da câmera e na 
imagem do microfone que aparecem na tela. 
 
O organizador da sessão, de sua apresentação, dará a palavra aos 
apresentadores na ordem do programa [adicionar link do cronograma). Quando 
for sua vez, esteja preparado para compartilhar a sua tela (clicar em menu 
Compartilhar/ COMPARTILHAR CONTEÚDO). 
 
A organização do evento disponibilizará um link para a lista de presença 
durante cada período. A assinatura da lista é imprescindível para a elaboração 
dos certificados. 
 
Outras instruções podem ser passadas pelo originador da sessão no dia do 
Evento. 
 
Atenciosamente, 
Coordenação do PCI. 
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