
MANUAL DE INSCRIÇÃO PARA TODAS ATIVIDADES
SNCT 2021 NA FIOCRUZ

Importante: Em virtude da pandemia de Covid-19, a SNCT 2021 na Fiocruz será feita em

formato totalmente on-line. O respeito às medidas de distanciamento social é imprescindível.

Atividades que não estejam de acordo com essas normas podem ser canceladas.
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QUESTIONAMENTOS E DÚVIDAS?

Envie um e-mail para snct.2021@fiocruz.br
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1. ATIVIDADES AO VIVO ABERTAS

TUTORIAL DE PREENCHIMENTOS DOS DADOS NA PLATAFORMA EVEN3

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE

Dados para cadastro: nome completo; e-mail; nacionalidade; celular; formação; país;

estado; cidade; gênero; raça; cpf; profissão; ocupação atual; vínculo com a Fiocruz ou outras

instituições.

Dados para divulgação: minibio (até 200 caracteres); função do proponente na atividade

(debatedor; mediador; palestrante; participante); redes sociais (facebook; instagram; twitter;

youtube) do proponente e do projeto se houver.

Foto: anexar imagem do proponente para divulgação.

Autorização de Uso da Imagem e Voz: anexar arquivo pdf com autorização somente do

proponente. Clique aqui para baixar o modelo.

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE

Título: para divulgação (até 70 caracteres).

Resumo: para divulgação (até 800 caracteres).

Palavras-Chave: para cadastro nas plataformas (de 3 a 5).

Descrição da atividade: para avaliação do GT Executivo SNCT 2021 (até 2000 caracteres).

Horário preferencial: sugestão para avaliação do GT Executivo SNCT 2021 (9h-12h;

12h-13h; 13h-15h; 15h-18h; não tem).

Unidade(s), departamento(s) e setor(es) da Fiocruz responsável: para divulgação e

avaliação do GT Executivo SNCT 2021.

Dados dos colaboradores (opcional): nome; e-mail; celular; função na atividade

(debatedor; mediador; palestrante; participante); redes sociais (facebook; instagram; twitter;

youtube) se houver.

Foto (opcional): anexar imagem representativa da atividade para divulgação.

Exclusivamente para Atividades Culturais: informar se deseja realizar no campus. O

pedido será avaliado.
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https://drive.google.com/file/d/1eA9sYIx17deUh0gxhvoZkge8R6cY0pS_/view?usp=sharing


ETAPAS PARA EFETIVAÇÃO DA ATIVIDADE NA PROGRAMAÇÃO

❖ Inscrição da atividade na plataforma Even3 (04/08 até 18/08);

❖ Inscrição dos colaboradores da atividade na plataforma Even3 (23/08 até 31/08);

❖ Comunicado de aceite da atividade via e-mail (06/09);

❖ Divulgação da programação preliminar via e-mail (10/09);

❖ Período para pedido de alteração de horário na programação via e-mail (10/09 ao

15/09);

❖ Divulgação da programação oficial no site SNCT 2021 (20/09);

❖ Divulgação dos links do YouTube de cada atividade da programação no site SNCT

2021 (27/09);

❖ Envio do link de acesso da sala no Stream Yard para proponente e colaboradores via

e-mail (01/10).

Observações:

❖ Diferentemente dos colaboradores, o proponente da atividade não precisa se

cadastrar na plataforma Even3. Seu cadastro será feito automaticamente no ato da

inscrição da atividade.

❖ A Comissão Executiva SNCT 2021 poderá entrar em contato no sentido de propor a

integração de atividades muito similares. Caso necessário, esse movimento será

feito antes da divulgação da programação preliminar.

RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE

❖ Preencher corretamente todos os dados referentes à inscrição da atividade na

plataforma Even3;

❖ Solicitar aos colaboradores da atividade que façam suas inscrições na plataforma

Even3 no período de 23 a 31/08;

❖ Acompanhar o recebimento dos e-mails da organização do evento e retornar quando

necessário;

❖ Comunicar à organização do evento sobre qualquer solicitação de alteração na

atividade ou nos colaboradores;

❖ Assegurar a qualidade técnica da transmissão: gravação sem ruídos, bom áudio das

falas, espaço e participantes bem iluminados.

2



Observações:

❖ Ao enviar e-mails, sempre informar o nome da atividade no título.

❖ Caso seja necessário o envio de mais de um e-mail referente à atividade, favor

priorizar o e-mail enviado anteriormente, de forma que as informações/solicitações

fiquem agrupadas em uma única conversa.

❖ Todos os colaboradores precisam estar devidamente inscritos na plataforma para

receberem certificado, serem contemplados na divulgação e poderem participar da

atividade. Qualquer alteração extraordinária precisa ser comunicada à organização

do evento para providências.

CERTIFICAÇÃO

Todos os integrantes da atividade receberão certificados como “participantes da atividade”.

Para isso, eles precisam estar devidamente inscritos na plataforma. A inscrição do

proponente é efetivada no ato da inscrição da atividade. Já a inscrição dos colaboradores

deverá ser feita à parte, no período de 23 a 31 de agosto. Os certificados serão emitidos e

enviados pela Plataforma Even3 após a realização do evento.
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2. ATIVIDADES AO VIVO FECHADAS

TUTORIAL DE PREENCHIMENTOS DOS DADOS NA PLATAFORMA EVEN3

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE

Dados para cadastro: nome completo; e-mail; nacionalidade; celular; formação; país;

estado; cidade; gênero; raça; cpf; profissão; ocupação atual; vínculo com a Fiocruz ou outras

instituições.

Dados para divulgação: minibio (até 200 caracteres); função do proponente na atividade

(debatedor; mediador; palestrante; participante); redes sociais do proponente e do projeto se

houver (facebook; instagram; twitter; youtube).

Foto: anexar imagem do proponente para divulgação.

Autorização de Uso da Imagem e Voz: anexar arquivo pdf com autorização somente do

proponente. Clique aqui para baixar o modelo.

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE

Título: para divulgação (até 70 caracteres).

Resumo: para divulgação (até 800 caracteres).

Palavras-Chave: para cadastro nas plataformas (de 3 a 5).

Descrição da atividade: para avaliação do GT Executivo SNCT 2021 (até 2000 caracteres).

Horário preferencial: sugestão para avaliação do GT Executivo SNCT 2021 (9h-12h;

13h-15h; 15h-18h; não tem).

Unidade(s), departamento(s) e setor(es) da Fiocruz responsável: para divulgação e

avaliação do GT Executivo SNCT 2021.

Sobre a atividade: se necessita de mais de um encontro; se há interesse de tradução de

Libras; e se a atividade possui número máximo de participantes.

Dados dos colaboradores (opcional): nome; e-mail; celular; função na atividade

(debatedor; mediador; palestrante; participante); redes sociais se houver (facebook;

instagram; twitter; youtube).

Foto (opcional): anexar imagem representativa da atividade para divulgação.
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https://drive.google.com/file/d/1eA9sYIx17deUh0gxhvoZkge8R6cY0pS_/view?usp=sharing


ETAPAS PARA EFETIVAÇÃO DA ATIVIDADE NA PROGRAMAÇÃO

❖ Inscrição da atividade na plataforma Even3 (04/08 até 18/08);

❖ Inscrição dos colaboradores da atividade na plataforma Even3 (23/08 até 31/08);

❖ Comunicado de aceite da atividade e de suas demandas via e-mail (06/09);

❖ Divulgação da programação preliminar via e-mail (10/09);

❖ Período para pedido de alteração de horário na programação via e-mail (10/09 ao

15/09);

❖ Divulgação da programação oficial no site SNCT 2021 (20/09);

❖ Inscrição de ouvintes no evento e nas atividades ao vivo fechadas na plataforma

Even3 (20/09 até 08/10);

❖ Envio do link de acesso da sala no Zoom para proponente e colaboradores via e-mail

(01/10);

❖ Envio do link de acesso da sala no Zoom para ouvintes inscritos na plataforma via

e-mail (véspera da atividade).

Observações:

❖ Diferentemente dos colaboradores, o proponente da atividade não precisa se

cadastrar na plataforma Even3. Seu cadastro será feito automaticamente no ato da

inscrição da atividade.

❖ A Comissão Executiva SNCT 2021 poderá entrar em contato no sentido de propor a

integração de atividades muito similares. Caso necessário, esse movimento será

feito antes da divulgação da programação preliminar.

RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE

❖ Preencher corretamente todos os dados referentes à inscrição da atividade na

plataforma Even3;

❖ Solicitar aos colaboradores da atividade que façam suas inscrições na plataforma

Even3 no período de 23 a 31/08;

❖ Acompanhar o recebimento dos e-mails da organização do evento e retornar quando

necessário;

❖ Auxiliar a organização do evento na formação de público para sua atividade,

convidando ouvintes para a inscrição;
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❖ Comunicar à organização do evento sobre qualquer solicitação de alteração na

atividade ou nos colaboradores;

❖ Assegurar a qualidade técnica da atividade: gravação sem ruídos, bom áudio das

falas, espaço e participantes bem iluminados.

Observações:

❖ Ao enviar e-mails, sempre informar o nome da atividade no título.

❖ Caso seja necessário o envio de mais de um e-mail referente à atividade, favor

priorizar o e-mail enviado anteriormente, de forma que as informações/solicitações

fiquem agrupadas em uma única conversa.

❖ Todos os colaboradores precisam estar devidamente inscritos na plataforma para

serem contemplados na divulgação, poderem participar da atividade e receberem

certificado. Qualquer alteração extraordinária precisa ser comunicada à organização

do evento para providências.

❖ Todos ouvintes precisam estar devidamente inscritos na plataforma para receberem

o link de acesso da atividade e o certificado de participação.

CERTIFICAÇÃO

Todos os integrantes da atividade receberão certificados como “participantes da atividade”.

Para isso, eles precisam estar devidamente inscritos na plataforma. A inscrição do

proponente é efetivada no ato da inscrição da atividade. Já a inscrição dos colaboradores

deverá ser feita à parte, no período de 23 a 31 de agosto. Os certificados serão emitidos e

enviados pela Plataforma Even3 após a realização do evento.

Todos os ouvintes da atividade receberão certificados como “ouvintes da atividade”. Para

isso, eles precisam estar devidamente inscritos na plataforma. Os certificados serão

emitidos e enviados pela Plataforma Even3 após a realização do evento.
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3. ATIVIDADES GRAVADAS

TUTORIAL DE PREENCHIMENTOS DOS DADOS NA PLATAFORMA EVEN3

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE

Dados para cadastro: nome completo; e-mail; nacionalidade; celular; formação; país;

estado; cidade; gênero; raça; cpf; profissão; ocupação atual; vínculo com a Fiocruz ou outras

instituições.

Dados para divulgação: redes sociais do proponente e do projeto se houver (facebook;

instagram; twitter; youtube).

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE

Título: para divulgação (até 70 caracteres).

Resumo: para divulgação (até 800 caracteres).

Palavras-Chave: para cadastro nas plataformas (de 3 a 5).

Descrição da atividade: para avaliação do GT Executivo SNCT 2021 (até 2000 caracteres).

Unidade(s), departamento(s) e setor(es) da Fiocruz responsável: para divulgação e

avaliação do GT Executivo SNCT 2021.

Sobre a atividade (opcional): minutagem; submissão de áudio/vídeo; submissão de

transcrição; ficha técnica, autorização de uso de imagem e voz (se houver).

Foto (opcional): anexar imagem representativa da atividade para divulgação.

ETAPAS PARA EFETIVAÇÃO DA ATIVIDADE NA PROGRAMAÇÃO

❖ Inscrição da atividade na plataforma Even3 (04/08 até 18/08);

❖ Envio dos anexos necessários — que podem ter sido submetidos no ato da inscrição

na plataforma Even3 ou encaminhados posteriormente para o e-mail

snct.2021@fiocruz.br (até 31/08);

❖ Inscrição dos colaboradores da atividade na plataforma Even3 (23/08 até 31/08);

❖ Comunicado de aceite da atividade via e-mail (06/09);

❖ Divulgação da programação oficial no site SNCT 2021 com informação da data de

lançamento das atividades gravadas por categoria (20/09);
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❖ Divulgação dos links do YouTube de cada atividade no site SNCT 2021 (data de

lançamento);

Observações:

❖ Atividades inscritas que não enviarem: o áudio/vídeo, a transcrição, a ficha técnica, e

a autorização de uso de imagem e voz (se necessária) serão canceladas da

programação.

❖ Atividades submetidas que ultrapassarem consideravelmente a minutagem prevista

para o formato em questão podem ser canceladas ou devolvidas para o proponente

para ajustes.

❖ Atividades submetidas que infringirem direitos autorais podem ser canceladas ou

devolvidas para o proponente para ajustes.

RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE

❖ Preencher corretamente todos os dados referentes à inscrição da atividade na

plataforma Even3;

❖ Enviar anexos que estiverem faltando para a efetivação da inscrição (submissão de

áudio/vídeo; submissão de transcrição; ficha técnica, autorização de uso de imagem

e voz ) em um único e-mail até 31/08;

❖ Solicitar aos colaboradores da atividade que façam suas inscrições na plataforma

Even3 no período de 23 a 31/08;

❖ Acompanhar o recebimento dos e-mails da organização do evento e retornar quando

necessário;

❖ Assegurar a qualidade técnica da gravação.

Observações:

❖ Ao enviar e-mails, sempre informar o nome da atividade no título.

❖ Caso seja necessário o envio de mais de um e-mail referente à atividade, favor

priorizar o e-mail enviado anteriormente, de forma que as informações/solicitações

fiquem agrupadas em uma única conversa.

❖ Todos os colaboradores precisam estar devidamente inscritos na plataforma para

receberem certificado.
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CERTIFICAÇÃO

Todos os integrantes da atividade receberão certificados como “participantes da atividade”.

Para isso, eles precisam estar devidamente inscritos na plataforma. A inscrição do

proponente é efetivada no ato da inscrição da atividade. Já a inscrição dos colaboradores

deverá ser feita à parte, no período de 23 a 31 de agosto. Os certificados serão emitidos e

enviados pela Plataforma Even3 após a realização do evento.
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