
Prezados Associados 
 
Na, 6a feira, 15/05/2020, 
no Auditório Virtual do IBAPE-RJ, 
 
o Arq. e Urb. Caio Mello Franco, 
CEO da POCTecnologia, desenvolvedora do aplicativo INSPECPRO, 
apresentará a palestra 
 
"TECNOLOGIA PARA INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL" 
 
O número de participantes no evento é limitado, 
sendo necessário fazer inscrição, até às 14h do dia 14/05, 
pelo email do IBAPE-RJ: contato@ibape-rj.org.br. 
 
 
Orientações Gerais 
 
1. O evento será transmitido pela ferramenta Zoom. 
 
2. O cadastro gratuito no Zoom pode ser realizado no site: https://zoom.us/signup, 
que permite acesso por computador e por celular. 
 
3. É necessário estar cadastrado no Zoom, com o nome completo, para que a inscrição 
no evento seja identificada e o ingresso à sala virtual seja liberado. 
 
4. Fazer o acesso ao aplicativo com o microfone e a câmera desligados, permanecendo 
desta forma durante todo o evento 
 
5. Durante o evento, somente estarão abertos os microfones do(s) palestrante(s). 
 
6. As perguntas deverão ser feitas pelo chat do Zoom, que será acompanhado pela 
coordenação do evento. 
 
7. Durante a exibição de slides, vídeos ou documentos pelo palestrante, para que a 
tela de apresentação não fique encoberta pela imagem de outros participantes, 
selecionar o modo de exibição "exibir vídeo do pequeno alto falante ativo". Nesta 
forma de exibição, apenas a imagem do palestrante fica visível no canto superior da 
tela, possibilitando melhor visualização da apresentação. 
 
8. O número de participantes no evento é limitado e, por isso, os acessos à sala 
virtual serão liberados pela ordem de chegada à "sala". Recomenda-se que os 
participantes ingressem na "sala" quinze minutos antes do horário indicado para início 
do evento. 
 
9. A partir dos 30 minutos anteriores ao início do evento e durante a realização do 
mesmo não serão atendidas ligações telefônicas ou respondidas mensagens de 
whatsapp ou email dirigidas aos meios de contato do do IBAPE-RJ, à organização do 
evento ou aos palestrantes. 
 
10. O participante que ainda não souber como fazer o acesso à sala virtual ou tiver 
dúvidas sobre o evento, deverá fazer contato com a secretaria do IBAPE-RJ ou com a 
coordenação de eventos, para as orientações necessárias, até o dia anterior ao 
evento. 
 
11. A confirmação de inscrição na palestra será enviada por mensagem eletrônica 
contendo instruções para o ingresso. 
 
12. Nos eventos online realizados pelo IBAPE-RJ, serão adotados os procedimentos 
definidos no Regulamento para Participação em Videoconferência do IBAPE Nacional. 


