
MANUAL DE 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.

SOBRE O EVENTO

O intuito da SNCT é dialogar com diferentes públicos, de idades distintas, sobre ciência,

saúde e tecnologia, sempre com uma abordagem de divulgação científica.

O tema da SNCT 2021 é “A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o
planeta”. As atividades serão avaliadas de acordo com adequação ao tema do evento. Na

Fiocruz, estamos estimulando uma programação que coloque em foco os seguintes eixos

temáticos: enfrentamento da Covid-19; vacinas; e ambiente e saúde.

A programação será dividida em: (1) atividades ao vivo abertas, (2) atividades ao vivo

fechadas e (3) atividades gravadas. Todas essas atividades contarão com recursos de

tecnologia assistiva, fornecidos pela Coordenação Executiva do evento.

ATIVIDADES AO VIVO ABERTAS

❖ As atividades ao vivo abertas contarão com os seguintes recursos de tecnologia

assistiva: intérprete de Libras e legenda. As legendas são automáticas e inseridas

após a finalização da transmissão.

❖ É importante lembrar que, no caso da apresentação cultural, apesar de não estarmos

indicando o número máximo de participantes, eventos que promovam aglomeração

podem não ser transmitidos. Contamos com o bom senso de todos.

FORMATO DESCRIÇÃO Nº DE
PARTICIPANTES

DURAÇÃO

Entrevista /
Palestra

exposição de um tema específico por
uma pessoa em formato de palestra ou
entrevista

01 palestrante e 01
mediador

30 min a 1h



Painel Temático debate sobre um tema específico com o
auxílio de apresentações em slides

02 a 04
debatedores e 01
mediador

1h a 2h

Papo Virtual diálogo descontraído sobre um tema
específico sem apresentações em slides

02 a 04
participantes, com
ou sem mediação

1h a 1h30

Apresentação
Cultural

shows ou performances artísticas
diversas

individual ou em
grupo (sem
restrição de
quantidade)

30 min a 1h

Todas as atividades serão transmitidas durante a SNCT no YouTube da Fiocruz por
meio da plataforma Stream Yard.

ATIVIDADES AO VIVO FECHADAS

❖ As atividades ao vivo fechadas apenas contarão com recursos de tecnologia

assistiva (intérprete de Libras) caso seja requerido. O pedido será avaliado.

❖ Haverá inscrição de participantes para as atividades fechadas. O responsável poderá

limitar a quantidade no ato da inscrição (lembrando que o Zoom permite até 300).

FORMATO DESCRIÇÃO Nº DE
PARTICIPANTES

DURAÇÃO

Jogos experiências interativas com jogadores e
mediação

02 a 04 mediadores 1h a 2h

Oficinas atividades educativas diversas com
mediação

02 a 04 mediadores 1h a 2h

Todas as atividades serão realizadas durante a SNCT em salas de Zoom. A gravação
das salas será posteriormente enviada para os responsáveis.

ATIVIDADES GRAVADAS

❖ Apenas serão aceitas atividades inéditas que não fizeram parte da programação da

SNCT 2020.



❖ As atividades gravadas em vídeo contarão com os seguintes recursos de tecnologia

assistiva: intérprete de Libras, audiodescrição e legenda. É importante levar em

consideração esses elementos na elaboração do vídeo (por exemplo: fazer uma

narração mais pausada pensando na inserção da audiodescrição; evitar colocar

informações de extrema relevância no local da tela onde entrará a janela de Libras).

❖ Aceitaremos apenas um vídeo/áudio único e contínuo. Junto ao vídeo/áudio, deve

ser enviado também um texto escrito em português com as transcrições de

informações do conteúdo falado e dos elementos sonoros — para fins de inserção de

legenda e tradução para Libras no caso dos vídeos; e para uma alternativa acessível

no caso dos áudios.

❖ Caso sejam inseridos arquivos de músicas, é obrigatório que sejam de bibliotecas

com bancos de dados gratuitos. Recomendamos o uso da biblioteca do YouTube:

Youtube.com/audiolibrary/music (o proponente deve se certificar de conferir se o

YouTube pede a inserção do crédito da música no fim do vídeo. Na maioria das

músicas livres do YouTube, isso não é necessário).

❖ Orientação técnica: gravar vídeos sempre na horizontal, com o celular ou câmera

apoiados em base estável ou em tripé. A proporção é de 16:9, nas seguintes

resoluções: "1440p: 2560 x 1440" ou "1080p: 1920 x 1080".

❖ É importante lembrar que apesar de não estarmos indicando o número máximo de

participantes em uma série de formatos, gravações que contem com aglomeração

recente podem não ser divulgadas. Contamos com o bom senso de todos.

FORMATO DESCRIÇÃO Nº DE
PARTICIPANTES

DURAÇÃO

Depoimento relato sobre um tema específico feito
por cientista, artista, ativista ou outra
personalidade

01 participante até 5 min

Ambientes Virtuais exposições e mostras virtuais, visitas
guiadas de exposições digitalizadas,
visita a ambientes de games - com ou
sem narração

individual ou em
grupo (sem
restrição de
quantidade)

até 10 min

Portas Abertas apresentação dos espaços físicos da
Fiocruz a partir de gravações do
campus - com ou sem narração

individual ou em
grupo (sem
restrição de
quantidade)

até 15 min

Atividades
Interativas

construção de experimentos ou
oficinas científicas realizados em
casa ou em laboratório

individual ou em
grupo (sem
restrição de

até 10 min



quantidade)

Intervenções
Artísticas

performances artísticas diversas individual ou em
grupo (sem
restrição de
quantidade)

até 10 min

Infantojuvenil comunicações, gravadas ou feitas
com animações, voltadas para
crianças e pré-adolescentes de 5 a 12
anos

individual ou em
grupo (sem
restrição de
quantidade)

até 5 min

Podcasts episódios de podcasts individual ou em
grupo (sem
restrição de
quantidade)

até 30 min

Atividades de uma mesma categoria serão compiladas em listas do YouTube para
vídeos; e disponibilizadas no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer para

podcasts. Essas atividades serão divulgadas durante o mês de outubro em dias
pré-determinados.

ADIANTANDO MINHA INSCRIÇÃO

Compilado de arquivos/informações que serão pedidas no ato da inscrição

Todas as atividades

❖ Nome, e-mail, celular, descrição, foto e redes sociais de cada um dos participantes.

❖ Termo de Autorização de Uso da Imagem e Voz dos participantes (pdf). Clique aqui

para baixar.

Somente as atividades gravadas

❖ Submissão de vídeo/áudio.

❖ Submissão de transcrição do vídeo/áudio (pdf).

❖ Ficha técnica da atividade (pdf).

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


PARA SE INSPIRAR

➔ Acesse a playlist no YouTube da Fiocruz com todas as atividades ao vivo abertas e

gravadas da SNCT 2020:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ_83_lsoGE507-hbw06ABiXmHvpGdU29

➔ E os canais do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Deezer do Canal Saúde

onde estão os Podcasts da SNCT 2020

https://open.spotify.com/show/5qS39Ysg59otEp2oZReGSL

https://podcasts.apple.com/br/podcast/canal-sa%C3%BAdepodcasts/id1511103333?

uo=4&ls=1&at=11lEW&ct=gwzq5x%7Cfiocruz.br

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZTEzNzI5OC9
wb2RjYXN0L3Jzcw==

https://www.deezer.com/br/show/1486872?utm_campaign=clipboardgeneric&utm_so
urce=user_sharing&utm_medium=desktop&utm_content=talk_show-1486872

QUESTIONAMENTOS E DÚVIDAS?

Envie um e-mail para snct.2021@fiocruz.br

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ_83_lsoGE507-hbw06ABiXmHvpGdU29
https://open.spotify.com/show/5qS39Ysg59otEp2oZReGSL
https://podcasts.apple.com/br/podcast/canal-sa%C3%BAdepodcasts/id1511103333?uo=4&ls=1&at=11lEW&ct=gwzq5x%7Cfiocruz.br
https://podcasts.apple.com/br/podcast/canal-sa%C3%BAdepodcasts/id1511103333?uo=4&ls=1&at=11lEW&ct=gwzq5x%7Cfiocruz.br
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZTEzNzI5OC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZTEzNzI5OC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.deezer.com/br/show/1486872?utm_campaign=clipboardgeneric&utm_source=user_sharing&utm_medium=desktop&utm_content=talk_show-1486872
https://www.deezer.com/br/show/1486872?utm_campaign=clipboardgeneric&utm_source=user_sharing&utm_medium=desktop&utm_content=talk_show-1486872

