
PROVIFOR 

Diretrizes para edições e parcerias externas e internas da PROGRAD 

 

As diretrizes propostas deverão ser seguidas pela comunidade UFU para o Programa 

Virtual de Formação - PROVIFOR. 

O PROVIFOR, a partir de demandas de setores da PROGRAD UFU, pode estabelecer 

séries provisórias ou permanentes. As séries permanentes deverão estruturar juntamente 

com a equipe PROVIFOR um cronograma de atividades. 

Séries permanentes: 

 Série “Programas de Formação Inicial” 

 Série “Educação Especial na perspectiva inclusiva” 

 Série “Ser UFU” 

 Série “PROMOVER - Programa de Mobilidade Virtual em Rede (Andifes)”  

 

1. PLANEJAMENTO 

 

1.1 Diretrizes de planejamento 

Todas as etapas deverão ser sistematizadas e encaminhadas somente após diálogo 

entre a parte proponente e a equipe PROVIFOR. 

A definição prévia do número exato de pessoas que estarão na plataforma de 

transmissão (conforme item 1.2 letra c) é indispensável para a garantia da qualidade da 

transmissão. 

Precisa ser mantida uma identidade do Provifor, portanto não é possível alterar a 

estrutura padrão da arte de divulgação (item 1.2 letra f) 

As datas e horários são estabelecidos pelo suporte necessário para a realização e 

adequação ao regime de trabalho dos envolvidos, então não é possível alterar as datas e 

horários de live (item 1.2 letra i).  

Orienta-se, preferencialmente que não haja uso de material de apresentação (slides, 

prezi etc.), pois interfere no tamanho da tela dos intérpretes de LIBRAS. Assim, podemos 

gerar exclusão e não inclusão dos surdos. Em casos indispensáveis, orienta-se a exposição 

do mínimo possível de slides ou lâminas. 

 



1.2 Tutorial para abertura de demanda: o proponente deve apresentar à equipe 

coordenadora do PROVIFOR: 

 

a) Possíveis nomes e datas – apresentados pelo proponente; 

b) Um proponente enquanto ponto focal de acompanhamento do planejamento, 

contato inicial com os convidados e que também poderá estar ao vivo durante 

a transmissão; 

c) Composição de equipe para a plataforma de transmissão: 1 proponente; 

palestrante(s); 1 coordenador PROVIFOR; 2 intérpretes de LIBRAS; 1 

suporte técnico PROVIFOR.  

d) Duração: 

_1 palestrante por live com tempo máximo de 30 minutos, seguido de 20 

minutos de debate (total estimado – 50 minutos). 

_2 palestrantes por live com tempo máximo 20 minutos para cada, seguidos 

de 20 minutos de debate (total estimado – 60 minutos). 

_3 palestrantes por live com tempo máximo 15 minutos para cada, seguidos 

de 25 minutos de debate (total estimado – 70 minutos). 

_4 palestrantes por live com tempo máximo 10 minutos para cada, seguidos 

de 30 minutos de debate (total estimado – 70 minutos). 

e) Formalização dos convites de palestrante(s) – realizada pela equipe 

PROVIFOR. 

f) Criação de grupo provisório Whatsapp – montado pela equipe PROVIFOR e 

encerrado após o evento e recebimento dos objetivos para certificação e 

termo(s) de cessão de direito de imagem; 

g) Levantamento de materiais e informações para divulgação (título, fotografias, 

dados dos palestrantes): montado pela equipe PROVIFOR com auxílio do 

proponente. 

h) Elaboração da arte e divulgação: equipe PROVIFOR; 

i) Dias e horários disponíveis 2021/1: quartas ou quintas-feiras – das 15h às 17h 

no máximo.  

j) Termo de cessão de imagens e objetivos (geral e específicos da live): 

solicitados pela equipe PROVIFOR e entrega mediada pelo proponente até a 

véspera da live. Caso o termo e os objetivos não forem entregues, a live poderá 

ser cancelada. 



 

2. EXECUÇÃO 

 

2.1 Diretrizes de execução 

Caso necessário a equipe PROVIFOR pode agendar previamente um dia e horário 

de teste na plataforma de transmissão. Entretanto, é indispensável a abertura do 

link de transmissão 30 minutos antes de iniciarmos a transmissão para justamente: 

a)  apresentar aos convidados o ambiente virtual de transmissão; 

b) realizar testes de áudio, vídeo e posicionamentos de tela; 

c) acordar entre as partes como serão realizados os contatos durante a live. 

2.2 Diretrizes de transmissão 

O link de transmissão da live será informado no grupo de WhatsApp no máximo 

até 30 minutos antes de sua realização. 

 

3. PÓS LIVE 

 

3.1 Diretrizes de certificação 

A disponibilização de certificados ocorre até 30 dias após a live. 

O proponente (e demais diretamente envolvidos no planejamento da live) farão 

parte da comissão organizadora que consta na certificação. 

 

3.2 Procedimentos de certificação pelo Provifor: 

a) Formulários de participação na live; 

b) Planilhas e inclusão no sistema SIEX; 

c) E-mails de comunicado de certificado disponível para participantes; 

d) Envio de certificado por e-mail para palestrante(s). 


