Passo a passo
para solicitar
agendamento de
Cursos e Eventos
Virtuais

Passo a passo
1º Passo

2º Passo

Verificar a disponibilidade de data e horário a
agenda Cursos e Eventos Virtuais antes de fazer a
solicitação.
A agenda está disponível na página inicial da
UFTM no link: http://uftm.edu.br

Preencher o Formulário Solicitação de Cursos e
Eventos virtuais pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/1f5IbT1nD1XS
0Wzb_fKjZbaQcp87UCU441ppusS0_NGM/edit

3º Passo
Aguardar a confirmação do pedido até 02 (dois)
dias úteis, que será enviada no e-mail informado
no formulário.

continua

Importante
• O solicitante deverá estar disponível 30 (trinta) minutos antes do início do
evento/curso para a realização de testes, ajustes e garantia de iniciar no horário
previsto.
• No dia do evento/curso será gerado um link pelo Hangout Meet e enviado ao
solicitante com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, o qual ficará responsável
por encaminhá-lo a todos os participantes.
• O link da transmissão será enviado por e-mail e/ou através de mensagem via
aplicativo de texto cadastrado no número de telefone informado no formulário.

continua

Importante
• É de responsabilidade do coordenador do evento/curso o preenchimento correto
das informações no formulário para que receba todos os dados referentes à
transmissão.
• A transmissão será cancelada em caso de atrasos com mais de 10 (dez) minutos após
o horário previsto para o início do evento/curso para que não prejudique a realização
das demais atividades agendadas para o mesmo dia.
• O evento/curso ficará disponível no Youtube pelo canal da “TV Onda” da UFTM, no
link: https://www.youtube.com/channel/UCPkVigUZQyAYoZxy_NdoeIA

continua

Importante
• Cursos/eventos cujo público seja de até 250 participantes e que sejam destinados somente à
comunidade acadêmica da UFTM deverão ser promovidos através de outras opções de
tecnologias da informação e comunicação, a exemplo do Hangout Meet.
• Cursos/eventos cujo público seja a comunidade externa, poderão ser transmitidos através do
canal “TV Onda”, mesmo que o número de participantes seja inferior a 250.
• Serão transmitidos pelo canal “TV Onda” apenas eventos/cursos devidamente registrados na
Pró-Reitoria de Extensão Universitária.

DÚVIDAS OU OUTROS ESCLARECIMENTOS: semec.proext@uftm.edu.br.

