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RECOMENDAÇÕES PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS ONLINE NO 

CANAL CEAM/UnB - YOUTUBE. 

 

1) A live (transmissão online e ao vivo) ocorrerá por meio da plataforma StreamYard; Não há necessidade de instalar 

nenhum programa ou APP, o acesso é similar às demais plataformas de reunião/conferência pelo navegador, clicando 

sobre o link privativo recebido da Organização. Para mais informações sobre o uso do StreamYard, favor consultar o 

Tutorial sobre o uso do StreamYard. 

 

2) Os links de acesso ao estúdio StremYard são privativos, exclusivos para uso da/o palestrante e expiram após o 

encerramento da transmissão. Por questões de segurança, solicitamos o devido resguardo de publicidade e 

compartilhamento indevidos a fim de preservar a privacidade e a segurança do ambiente de trabalho e/ou evitar a 

possibilidade de ocorrências mal intencionadas durante a transmissão. Qualquer acesso indevido a esse estúdio será 

automaticamente bloqueado pela equipe. Já os links do Youtube (Canal Ceam) são públicos e podem ser 

compartilhados como parte da divulgação;  

 

3) Recomendamos o ingresso na sala do StreamYard 20/25 minutos antes do início da transmissão para que se possa 

testar o SOM, a IMAGEM e a conexão de internet. Para transmissão, devem estar no estúdio virtual somente as/os 

participantes componentes das mesas mais a pessoa da equipe de apoio técnico. É importante frisar que o número de 

pessoas presentes é limitado a 10; 

4) Para assegurar melhor qualidade da transmissão, recomendamos se possível o uso de conexão cabeada. Caso não 

seja possível, sugerimos que o computador ou notebook esteja o mais próximo possível do roteador/transmissor de 

sinal para evitar bloqueios ou outras interferências; 

 

5) Sugerimos que não seja acessado nenhum outro programa, aplicativo ou dispositivo que possa "competir" com o 

uso de internet durante a transmissão. Por exemplo, vídeos no Youtube, Netflix ou streams similares, jogos online etc. 

A sobrecarga da internet nesse período pode provocar travamentos na imagem e no som além de quedas de sinal; A 

ocorrência de delay (pequeno atraso na transmissão do sinal) é normal e prevista; 

 

6) Recomendamos também que todas as janelas e programas em seu computador sejam fechados durante a 

transmissão a fim de resguardar capacidade de processamento de sua máquina, o que pode ser útil para garantir 

melhor desempenho. Deixe aberta apenas a janela onde estará carregado o StreamYard; 

 

IMAGEM: Atente-se para a nitidez de sua imagem. Recomenda-se atenção quanto à iluminação do ambiente e 

enquadramento na tela. Evite posicionar a câmera (webcam ou celular) contra a luz. Iluminação nas suas costas 

pode deixar a imagem "estourada". Cuidado com óculos que reflitam a luz. Use a câmera na altura do seu olhar e 

enquadre seu tronco, deixando um pequeno espaço acima da cabeça. Caso use celular, coloque-o na posição 

horizontal. 

 

SOM: Prefira um ambiente silencioso e se possível, use um fone de ouvido com microfone que evita a reverberação 

de sons e capta melhor sua voz; Para evitar ruídos ou interferências, lembre-se de desativar seu microfone sempre 

que não estiver falando; e não se esqueça de ligá-lo ao falar. Para não causar microfonia, mantenha desligado o som 

de outros dispositivos ou mídias.  

 

APRESENTAÇÕES COMPARTILHADAS: É possível compartilhar documentos para realização de apresentações 

durante a transmissão. Recomenda-se, no entanto, fazer testes prévios antes da transmissão; 

 

CHAT: Usando o StreamYard a/o palestrante não precisa abrir uma janela no Youtube para conferir o chat público, 

pois o mesmo pode ser visualizado de dentro do estúdio, assim uma carga a menos em sua internet será liberada; No 

estúdio, durante a transmissão, a comunicação entre as/os participantes e apoio técnico será via CHAT PRIVADO. 

 

https://ceam.unb.br/images/documentos/links_site/tutorial_streamyard.pdf

