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Exigências do Evento
As apresentações da modalidade Oral serão realizadas
por meio de sala virtual na plataforma do Google Meet.
Os links das salas serão publicados juntamente com a
programação na página geral dos Encontros Universitários
(eu2021.ufc.br) e na página dos Encontros do Campus de
Crateús (eu.crateus.ufc.br);
Os autores deverão gravar as suas apresentações, publicar
no seu canal de youtube e enviar um link para o vídeo e o
arquivo da mesma, obedecendo aos seguintes requisitos:
| Prazo de envio: 10 a 24 de novembro de 2021 (até
23:59h);
| Forma de envio: será disponibilizado um formulário
para envio do link do vídeo e do arquivo da
apresentação em formato PDF (até 10MB).
Os Certiﬁcados de apresentação de trabalho nos
Encontros Universitários do Campus
de Crateús serão emitidos somente para os autores e
co-autores cujos trabalhos foram apresentados para a
Comissão Avaliadora;
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As apresentações (slides) devem ser formatadas de
acordo com o template disponível no site dos Encontros
Universitários (eu.crateus.ufc.br);
Após a transmissão de cada vídeo na sessão de
apresentação dos trabalhos no google meet, serão
reservados pelo menos 5 minutos para arguição pela
banca avaliadora;
O(a) autor(a) principal, prioritariamente, deverá estar
presente na sessão de apresentação, conforme horário
e sala do meet previamente divulgados. Este será
responsável por responder as perguntas lançadas
pela Banca Avaliadora após transmissão do vídeo
de apresentação do seu trabalho;
Qualquer co-autor (incluindo o orientador) poderá
representar o(a) autor(a) principal em sua ausência;
Os autores representantes dos trabalhos apresentados em
cada sessão, deverão manter-se presentes (antes e após
sua apresentação) na sala do meet até o ﬁnal da sessão;
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Produção do Vídeo
Duração: mínimo 10 e máximo 15 min;
Resolução: para garantir uma melhor visualização dos
slides, o vídeo deve ter resolução mínima de 720p;
Formato: o autor deverá gravar o vídeo e, em seguida,
realizar o upload do mesmo no seu canal do Youtube (vide
seção dicas). O link deverá ser enviado via formulário do
google que será disponibilizado na página dos Encontros
Universitários do Campus;
Observação: os autores poderão escolher qual a ferramenta
que utilizarão para gravar. Dentre as opções, considerem:
Microsoft PowerPoint, Zoom, Meet, OBS, Logitech.

os slides ﬁcaram prontos!

e agora?
conﬁra dicas de como
realizar o upload para
o YouTube
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Passo 1: Acesse sua conta do Youtube e clique no
ícone da câmera de vídeo no canto superior direito:

Passo 2: Clique na opção ENVIAR VÍDEO
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Passo 3: Na janela seguinte clique em SELECIONAR
ARQUIVOS

Passo 4: A janela do gerenciador de arquivos
do seu computador irá abrir. Localize e
selecione o seu vídeo. Depois clique em Abrir.
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Passo 5: Agora é a hora de inserir as informações do
vídeo. Em Título insira o título completo do seu
trabalho. Em Descrição insira os nomes completos
do autor, co-autores e orientador do trabalho.

Passo 6: Mais abaixo na mesma tela, você deverá
selecionar: Não é conteúdo para crianças.
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Passo 7: Clicando em próximo, aparecerá uma nova
seção denominada Elementos do vídeo. Nessa seção
você não precisará inserir nada. Apenas clique em
Próximo novamente.
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Passo 8: Na última janela de conﬁguração, você
deverá selecionar a opção Não listado.
Copie o link do vídeo no canto inferior direito
(Esse é o link que você deverá inserir no formulário).
Clique em Salvar.
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