
GUIA DE ORGANIZAÇÃO DE SIMPÓSIOS SATÉLITES 

Sobre os Simpósios Satélites 

Um simpósio satélite é um evento planejado e organizado de maneira 
independente por organizações que tenham interesse em realizar uma 
transmissão simultânea do VIII Simpósio Internacional de Desenvolvimento da 
Primeira Infância do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI), que acontecerá nos dias 
3 e 4 de outubro de 2019, em São Paulo, SP. 

Para organizar um simpósio satélite, é necessário fazer um cadastro neste link: 
https://ncpi.org.br/simposio-internacional/ 

Este guia traz orientações às organizações para um melhor aproveitamento do 
evento. Os itens abaixo não são obrigatoriedades, são apenas sugestões e 
recomendações e não implicam qualquer responsabilidade ao NCPI.  

Informações técnicas 

O Simpósio será transmitido ao vivo e o link de acesso estará disponível no site 
no dia do evento. 

Equipamentos necessários para realizar uma transmissão: 

• 1 computador, smartphone ou tablet com browser para internet.
• Conexão de internet de no mínimo 5 Mb de acesso (com banda garantida 

de upload e download), preferencialmente via cabo, para evitar oscilações 
de sinal em redes sem fio (wi-fi).

• Tv ou equipamentos de projeção e áudio, dependendo do tamanho do 
espaço onde as pessoas se reunirão, sugerimos que o computador seja 
conectado.

 A qualidade da exibição da transmissão depende das condições do acesso à 
internet dos locais que irão transmitir o evento. O NCPI não tem como validar a 
qualidade do link e a viabilidade de acesso desses locais.  

https://ncpi.org.br/simposio-internacional/


Preparativos para o evento 

Participantes 

Os organizadores dos Satélites são responsáveis por convidar os 
participantes, e por quaisquer critérios de seleção e controle de presença 
que desejem implementar. O NCPI não irá validar a lista de participantes 
e os critérios de seleção.  

O número de participantes vai variar de acordo com a capacidade do local 
selecionado para realizar a transmissão. Analise a opção de realizar o 
coffee break simultaneamente ao do evento ou, pelo menos, disponibilize 
água e café para seus(suas) convidados(as). Uma opção é pedir para que 
os participantes levem algo para fazer um café coletivo.  

Divulgação 

Após sua inscrição, iremos disponibilizar materiais para que você possa 
divulgar o seu evento satélite. Você também encontra o logotipo do 
evento para utilizar nos seus próprios materiais, se preferir. 

Algumas sugestões de como mobilizar seus convidados(as) a participar 
do simpósio: 

• Utilize site e redes sociais da sua organização (Facebook, WhatsApp,
LinkedIn, Twitter, Instagram etc) – veja sugestões de chamadas para
redes sociais na seção de anexos, ao final deste guia;

• Compartilhe os posts do Simpósio, que vêm sendo divulgados no
Facebook do NCPI e da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal;

• Envie um e-mail convite para sua rede;
• Utilize cartazes impressos.

Durante o evento 



Participação ao vivo 

Publique fotos de seu evento satélite no Facebook ou Instagram utilizando 
as hashtags oficiais do evento: #SimpósioDPI2019 
#PrimeiraInfânciaPrimeiro. Algumas fotos podem ser divulgadas durante 
o evento e posteriormente nas redes digitais do NCPI.

Os participantes dos simpósios satélites também poderão 
fazer perguntas em todas as mesas, utilizando uma ferramenta 
interativa que será disponibilizada, conforme orientação da tela 
de transmissão. Para identificarmos seu evento, utilize a hashtag 
#SimpósioSatélite e o nome da instituição que o organiza: 

Ex. Qual o melhor investimento para a Primeira 
Infância? #SimpósioSatélite Nome da Minha Organização 

Em todos os painéis haverá tempo para responder a perguntas enviadas 
pelos Simpósios Satélites.  

Problemas de conexão 

Caso haja problemas de conexão, o(a) moderador(a) poderá organizar 
debates sobre os temas discutidos nas sessões ou mesmo propor 
discussões relacionadas à primeira infância e que dialoguem com o 
público participante do simpósio satélite. A seguir, algumas sugestões de 
perguntas orientadoras para o debate e outras referências. 

Caso haja alguma instabilidade do link, pedimos que entrem em contato 
com nossa equipe por mensagem pelo WhatsApp (11) 93214-4113 para 
verificar possíveis dificuldades técnicas. Ligações não serão aceitas.  



Moderação 

Sugerimos que o evento tenha um(a) moderador(a), que acompanhará as 
sessões durante todo o simpósio satélite, recebendo os participantes, 
facilitando o diálogo entre os(as) presentes, além de servir como ponto 
de referência para o grupo.  

Ele(a) também terá o papel importante de mediar as discussões durante 
os intervalos e lidar com os possíveis problemas técnicos, caso o grupo 
tenha dificuldades com a conexão de internet. Abaixo damos algumas 
sugestões de perguntas para discussão e materiais extras sobre os 
palestrantes para enriquecer as conversas entre os participantes. 

Sugestões para discussão 

A 8ª edição do Simpósio tem como tema Equidade na Primeira Infância: 
os primeiros passos para um Brasil mais justo. 

Confira baixo algumas sugestões de perguntas para discussão dos 
conteúdos das mesas da programação do VIII Simpósio: 

03 de outubro 
09h00 – 10h00 Abertura
10h00 – 12h00 Painel 1: Ambiente favorável à equidade e a perspectiva 
da epigenética

> David Williams  - Professor do Departamento de Saúde Pública e
Ciências Sociais da Universidade de Harvard

> Naercio Menezes Filho - Coordenador do Centro de Políticas Públicas
(CPP) do Insper oordenador do Centro de Políticas Públicas (CPP) do
Insper

https://www.insper.edu.br/cpp/
https://www.insper.edu.br/cpp/
https://www.insper.edu.br/cpp/


 

 
12h00 – 13h30 Almoço 
13h30 – 15h00 Painel 2: Riscos e oportunidades nos primeiros mil dias 

 

> Helen H. Raikes 

Professor catedrática na Universidade de Nebraska-Lincoln 

> Kiki Mori 
 



 

 
 
15h00 – 15h30 Intervalo 
 
15h30 – 17h00 Painel 3: Qualidade como componente chave para a 
equidade 
 
> Raquel Bernal 
Professora de economia na Universidade de los Andes 
> Daniel Domingues dos Santos 
Professor doutor de Economia da Universidade de São Paulo 

 



 
> Daniella Ben-Attar 
Representante de Israel da Fundação Bernard van Leer 
 

 
 
17h00 – 17h30 Fechamento  
Nome a confirmar 
  
04 de outubro 



 
09h00 – 9h45 Conversa com Drauzio Varella, médico oncologista, 
cientista e escritor 

 
09h45 – 10h00 Intervalo 
10h00 – 11h30 Painel 4: Comunicação e engajamento das famílias 
> Beatriz Azeredo 
Diretora de Responsabilidade Social da TV Globo 

> Nome a confirmar 
 



 

 
 
11h30 – 12h00 Encerramento 
 
 



 
Após o evento 

 

Lista de presença e certificados 

Os certificados serão emitidos pela organização do evento a partir da lista 
de presença enviada pelo parceiro para o e-mail ncpi@ncpi.org.br com o 
assunto Simpósio Satélite - lista de presença (nome da organização), até 
dia 11 de outubro. Solicitamos que a lista contenha apenas os 
participantes com mais de 75% de presença, com seus nomes completos 
e endereços de e-mail. Sem essas informações não será possível o envio 
dos certificados. Não garantimos o envio de certificado para listas 
enviadas após a data limite. 

 
Avaliação 

Disponibilizaremos um formulário de avaliação do Simpósio e pedimos 
que o enviem a todos(as) os(as) participantes do seu simpósio satélite. 
Enviaremos o link de acesso junto com os certificados. Vamos 
compartilhar os resultados com os organizadores que os solicitarem.  

 

 

  

mailto:ncpi@ncpi.org.br


 

 
Anexos 

Sugestões de chamadas para redes sociais (Facebook, LinkedIn, WhatsApp, 
Instagram, etc): 

 

• Participe do VIII Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira 
Infância aqui no Satélite da (Nome da Organização), que acontecerá nos 
dias 3 e 4 de outubro, das 9h às 18h no primeiro dia e das 9h às 13h no 
segundo dia, na (especificações do local de transmissão do evento e do 
sistema de inscrições). #SimposioDPI2019 #PrimeiraInfânciaPrimeiro 

 
Ex. Participe do VIII Simpósio Internacional de Desenvolvimento da 
Primeira Infância aqui no Satélite do XXXXX, que acontecerá nos dias 3 e 
4 de outubro, das 9h às 18h no primeiro dia e das 9h às 13h no segundo 
dia, na sala 00, prédio X. Envie um email para 
secretaria@institutoXYZ.com.br ou ligue para 11 0000-0000 para 
garantir sua vaga gratuita. #SimposioDPI2019 #PrimeiraInfânciaPrimeiro 

 

• Nos dias 3 e 4 de outubro, você pode participar do VIII Simpósio 
Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância diretamente do 
Satélite da (Nome da Organização). O evento acontecerá das 9h às 18h no 
primeiro dia e das 9h às 13 no segundo dia, na (especificações do local de 
transmissão do evento e do sistema de inscrições). Saiba mais sobre a 
programação e palestrantes em https://ncpi.org.br/simposio-internacional/. 
#SimposioDPI2019 #PrimeiraInfânciaPrimeiro 

 

• Não perca o VIII Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira 
Infância, do Núcleo Ciência Pela Infância. Você pode participar do evento 
aqui no satélite da (Nome da Organização), das 9h às 18h no primeiro dia e 

mailto:secretaria@institutoXYZ.com.br
https://ncpi.org.br/simposio-internacional/


 
das 9h às 13h no segundo dia, na (especificações do local de transmissão 
do evento e do sistema de inscrições). Confira informações sobre a 
programação e palestrantes em https://ncpi.org.br/simposio-internacional/ 
#SimposioDPI2019 #PrimeiraInfânciaPrimeiro 

 

https://ncpi.org.br/simposio-internacional/

