
 

PLATAFORMA VIRTUAL  

Guia para Palestrantes 

 

1. Abra a página do evento virtual 

https://e2139.hubilo.com/community/#/login  

2. Insira o seu email com o qual foi registrado(a) na plataforma 

3. Insira o número OTP (4 dígitos) - 2020  

 

4. Clique na Agenda e clique no botão "Join Session as a Speaker” numa 

destas sessões no topo da agenda - e dependentemente da hora a que 

se juntar a nós, e em que Stream a sua apresentação estiver agendada / 

ou Stream tiver interesse: 

a. Stream A - Live! 

b. Stream B - Live! 

Quando você entrar numa destas sessões ficará automaticamente 

https://e2139.hubilo.com/community/#/login


ingressado para todo o dia para esta respectiva sessão. Ao longo do dia 

pode sair duma e entrar em outra (Stream A - Stream B), e 

seguir o mesmo método - clicar na sessão no topo da agenda, de modo a 

automaticamente entrar nessa sessão para todo o dia. Isto previne que 

tenha que clicar em “Join as Speaker” em cada sessão que quiser ver 

adentro de cada Stream. 

5. Quando chegar a hora de apresentar sua apresentação / painel, 

assegure que entrou no Stream correto (veja a Agenda do evento 

previamente), faça Unmute (para ativar o som), Start Video (para 

torná-lo visível) e Share para compartilhar sua apresentação.

 

 

6. Você será redirecionado para uma nova página, que solicitará que inicie 

o aplicativo Zoom no seu sistema. Clique em Abrir e você será 



redirecionado para o aplicativo Zoom 

 

7. Clique em Join with Computer Audio para conectar o seu sistema AV 

 

 

 

8. A aplicação Zoom dará inicio, e aqui o Host da sessão estará disponível 

para o(a) apoiar.



 

 

9. Clique em Video & Microphone no painel inferior para configurar o AV 

 

 

 

 

10.No painel inferior da aplicação Zoom, Host e palestrantes terão todas as 

características adicionais para participar durante a sessão: Screen Share 



(Compartir ecrã), Q&A (perguntas e respostas) e Chat

 

Notas: 

a) A aplicação Zoom é obrigatória para a sessão 

b) Navegador recomendado: Google Chrome 

c) Desative o bloqueador de pop-ups no seu navegador 

d) Faça login uma hora antes do início do dia para testar o AV com o host 

e) Desative o serviço VPN, se estiver ativado no seu sistema 

Networking Lounge 

 

Como usar o Networking Lounge (Sala de Networking)? 

● Faça login no portal de eventos e clique em “Lounge” 



● Clique em Allow Access 

 

● Permita acesso ao Mic & Camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Clique em uma cadeira qualquer em uma das mesas 

 

Nota: 

● Clique em “How To Network” – para ver o guia rapido 

 



 

● Navegador recomendado: Google Chrome (versión 83 o posterior) 

● Proporcione acceso aos Mic & Camera na pagina da Lounge 

● Verifique a saída de áudio do seu microfone e selecione a correta na 

página do lounge 

● Verifique se você não está conectado à VPN ou se possui restrições de 

firewall 

● Requer conectividade estável à Internet 

 

 


