
Orientações debates online Web Currículo 

Agradecemos seu interesse em participar dos debates online Web Currículo. Veja aqui algumas 

orientações para participar.  

1 - Os debates acontecerão via Google Hangout. Ele funciona como uma “roda de conversas” 

onde os debatedores apresentam seu ponto de vista usando voz e vídeo através de uma 

webcam.  

Saiba mais sobre o hangout 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2011/12/google-como-usar-o-hangout.html 

(Utilizaremos o Hangouts on Air para transmitir a conversa no Youtube e tentar deixá-la gravada) 

http://googlebrasilblog.blogspot.com.br/2012/05/hangouts-on-air-transmita-sua-conversa.html 

Comandos avançados para o chat 

http://www.vejaisso.com/como-usar-google-hangout-para-fazer-videoconferencia-voip-e-reunioes/ 

Iremos agendar o hangout via Google Calendar e você receberá lembretes e pedido de confirmação 

2 – Na hora do debate será divulgado o endereço do hangout. Caso nunca tenha participado 

de um hangout anteriormente, será necessário instalar um software plugin no seu navegador. 

Recomendamos, portanto, acessar o debate antes do horário oficial de início (20h30 Brasília) 

para que possa fazer a instalação do plugin em seu navegador, o processo leva de 1 a 5 

minutos dependendo da velocidade de sua conexão.  

3 – Uma vez iniciado o debate iremos divulgá-lo através do Google Plus e compartilhando os 

links nas redes sociais Twitter e Facebook através dos espaços Web Currículo, além do blog. 

Por favor assine o blog e siga/integre as redes caso ainda não o tenha feito para ver eventuais 

participações.  

Blog: http://webcurriculo.wordpress.com 

Twitter: http://twitter.com/webcurriculo 

Facebook: http://www.facebook.com/groups/103992319634986/ 

4 – Poderão ser enviadas perguntas e participações de internautas pelas redes sociais e pelo 

Hangout e o debatedor pode respondê-las ao final das apresentações iniciais ou responder 

apenas aquelas selecionadas pelo mediador 

5 – Em todas as sessões o mediador terá apoio da moderação da Equipe Web Currículo. A 

moderação auxiliará também no repasse das perguntas do mediador. 

6 – Qualquer dificuldade entre em contato com a moderação 

 

Renata Aquino Ribeiro 

raquino@gmail.com 

Twitter: http://twitter.com/renataaquino 

Facebook: http://www.facebook.com/renataaquino 

MSN: renataaquino@hotmail.com | Skype: r_aquino 
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7 – Procure adicionar também os contatos de outros debatedores e mediadores nas redes 

sociais em: http://webcurriculo.wordpress.com/2012/10/30/debates-online-webcurriculo3-5-a-9nov-participe/ 
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