
GUIA DO 
CONGRESSISTA



Olá, Congressista!

Bem-vindo(a) ao 43º Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação — INTERCOM 2020. Este 
guia foi criado para te orientar no acesso à 
plataforma virtual e na participação do evento.
 

O primeiro passo é fazer o seu cadastro na 
plataforma virtual do congresso.

Todas as pessoas inscritas recebem um e-mail 
com o assunto: Credenciamento INTERCOM 2020. 
Basta seguir as orientações, preencher os dados, 
criar um login e senha e validar.

No primeiro acesso à plataforma, você deve:
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1. Criar seu nome de usuário e senha na plataforma.

Importante:  O login é diferente do que você já possui 
para acessar a área reservada do Portal Intercom. 
Lembre-se de anotar seus dados de acesso.

2. Fazer o login.

3. Clicar em “Credencial”, no menu lateral esquerdo.

4. Preencher seus dados de credenciamento, 
inserindo o número do token enviado por e-mail.

Atenção: é necessário fazer o credenciamento para 
acessar as salas do congresso.

5. Abrir seu Kit do Participante, que é a sacolinha 
virtual do congressista Intercom 2020. 

6. Ler as perguntas frequentes no FAQ, na página 
inicial da plataforma, caso tenha dúvidas.

Lembre-se de anotar seus dados de login, mas, se você 
esquecer sua senha de acesso, basta clicar em 
“Esqueceu a senha?” na página inicial da plataforma 
para receber um e-mail de recuperação de senha.
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Passo a passo para o primeiro acesso



Ao clicar no link disponibilizado por email 
https://intercom2020.arvischain.com/ você terá acesso à tela 
de cadastro, como na imagem abaixo.
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Após o cadastro e criação de usuário e senha, você poderá 
logar diretamente na plataforma.

1
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A plataforma é de fácil usabilidade.

Ao acessar, você vai perceber que, na barra 
lateral esquerda, estão os botões para entrar nos 
Auditórios, nas salas dos Grupos de Pesquisa, nas 
salas do Intercom Júnior e nas Oficinas e 
Minicursos.

Ali você também pode conferir toda a 
programação e tirar dúvidas pelo FAQ, um espaço 
com perguntas e respostas que podem te ajudar. E 
ainda pode passear pelos estandes da Feira de 
Livros e dos apoiadores do congresso.

A programação está organizada nos seguintes 
ambientes virtuais:
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Auditórios Pelourinho, Senhor do Bonfim e Farol da 
Barra: cerimônias de abertura e encerramento, Ciclo 
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 
fóruns, colóquios e conferências.

Basta fazer o login, clicar em Auditórios no menu 
lateral e entrar no evento de sua escolha. Além de 
acompanhar ao vivo, você tem a opção de assistir 
posteriormente à gravação (até 30 dias após o 
término do congresso).

Consulte a programação geral no Portal Intercom: 
www.portalintercom.org.br  e no site do congresso: 
www.intercom2020.ufba.br.

Oficinas e minicursos: 76 opções de atividades 
síncronas e sem inscrição prévia. Estando logado na 
plataforma, você pode entrar livremente nas salas de 
sua escolha, nas datas e nos horários indicados na 
programação. Lembre-se: as salas têm capacidade 
limitada. 

Salas Grupos de Pesquisa: sessões síncronas de 
apresentação de trabalhos dos GPs. Essas salas 
também têm uma limitação de público, tente chegar 
no horário.

Sala Intercom Júnior: sessões síncronas de 
apresentação de trabalhos do IJ, também com limite 
de número de pessoas na sala.

Estandes: Feira de Livros, com estandes das editoras 
participantes, e Publicom, evento de lançamento de 
livros. Consulte o calendário de bate-papo com os 
autores e também o catálogo dos 69 lançamentos do 
Publicom 2020.
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Ou seja, se quiser encontrar a sala do seu GP de 
forma rápida, basta digitar o seu nome no campo 
“filtrar” (na parte de cima do menu, dentro da 
ferramenta “sala Grupo de Pesquisa”). 

A ferramenta de busca também pode te ajudar 
a encontrar as atividades com temas ou pessoas 
que mais te interessam.

Ainda na plataforma, você pode fazer buscas por 
palavras-chave.
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Dia a dia no congresso

Você pode participar de quantas atividades 
quiser, basta estar inscrito no congresso e 
credenciado na plataforma. A programação é 
ampla e variada, e cada evento tem suas 
particularidades e dinâmicas.

Os colóquios, fóruns, encontros, ciclos de 
estudos etc. ocorrem nos Auditórios e 
possibilitam interação via chat. Para enviar 
perguntas ou comentários, insira seu nome no 
chat e participe.

A entrada é livre para todos que estiverem 
logados na plataforma. Localize o evento a que 
quer assistir, clique em “Acessar” e entre no 
auditório.

Abaixo da lista de mesas de debates do evento, 
você verá um botão para validar sua presença 
(fazer check-in e avaliação) naquele auditório.

Não deixe de registrar sua presença, isso é 
importante para a emissão de certificados
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Dia a dia no congresso

Quem vai apresentar trabalho deve encontrar 
sua sessão de Grupo de Pesquisa ou de 
Intercom Jr. e clicar em “acessar”. Um(a) 
monitor(a) irá liberar seu acesso à sala, assim 
que você “bater à porta”.

O mesmo acontece com as salas de oficinas e 
minicursos: basta pedir para entrar, não precisa 
se inscrever previamente. 

Mas atenção: as salas estão sujeitas a lotação e o 
ingresso em cada sala será por ordem de chegada. 

Outra novidade da modalidade virtual será a 
realização de tardes de bate-papo com autores 
que estão lançando livros no Publicom.

As conversas vão acontecer no Estande do 
Publicom, que fica na Feira de Livros virtual, na 
home da plataforma.

Confira a programação de bate-papos e o 
catálogo de obras, que estão na sua sacolinha 
virtual.



Você vai apresentar trabalho nos Grupos de 
Pesquisa ou Intercom Jr.?
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Se sim, aqui vão algumas dicas: 

Tenha atenção para a data e o horário de sua 
apresentação.

Consulte a programação com os dias e 
horários no website do evento 
https://intercom2020.ufba.br/programacao/.

Cada apresentação deve ter em torno de 10 a 
20 minutos, a depender da dinâmica 
organizada pelos coordenadores de grupos e 
de sessões.  Sugerimos consultar o(a) 
coordenador(a) do seu Grupo de Pesquisa ou 
Intercom Jr.

Utilize um notebook ou computador desktop, 
ao invés do celular. De preferência, deixe-o 
conectado ao cabo de alimentação da bateria 
e também ao cabo de internet.

Utilize um fone de ouvido (de preferência, com 
microfone), para reduzir a captura de ruídos 
externos;

Posicione a câmera na altura do seu rosto e 
certifique-se de que o seu microfone está 
funcionando bem;



Você vai apresentar trabalho nos Grupos de 
Pesquisa ou Intercom Jr.?
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Deixe tudo o que você precisa por perto. Isso 
inclui fone de ouvido e uma garrafinha de 
água.

Se possível, esteja em um ambiente silencioso 
e onde possa estar sozinho(a) para evitar 
interrupções durante a transmissão. 

Entre na sala do seu GP ou IJ com um pouco 
de antecedência. Quem apresenta trabalhos 
terá preferência para entrar na sala.

Procure testar seu microfone e sua câmera. E 
lembre-se de deixar o microfone desligado 
antes e depois de sua apresentação.

Se você for compartilhar a tela com material 
visual (slides, por exemplo), você é o/a 
responsável por essa exibição.



Quando recebo meu certificado?
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O certificado de participação geral do evento será 
digital e será disponibilizado após o evento no 
ícone no canto superior direito da tela inicial da 
plataforma.

Clique, faça o download e guarde seu certificado 
em local seguro, pois não haverá reemissão nem 
emissão após essa data.

Os certificados de participação em oficinas e 
minicursos serão enviados por e-mail a partir de 
45 dias após a realização do evento. Lembre-se de 
assinar a lista de frequência.

Já os certificados de apresentação de trabalhos 
nos GPs e IJs estarão disponíveis 20 dias após o 
evento, na sua área reservada do congressista no 
Portal Intercom — lá onde você fez sua inscrição e 
submeteu seu artigo.

Aproveite as discussões, participe, fale da sua 
pesquisa, interaja com pesquisadores do Brasil e 
do mundo!

O 43º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação é um espaço importante de troca 
para que possamos pensar nossas pesquisas por 
outros olhares. 



Qualquer dúvida, seguimos à disposição em 
nossas redes sociais e por e-mail 

intercomnacional2020@gmail.com

Tenha um ótimo Congresso!

Comissão Organizadora
Intercom Nacional 2020


