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Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

WWW.DOITY.COM.BR
 



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
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Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

 

WWW.SYMPLA.COM.BR
 



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

  

WWW.EVENTMOBI.COM
 



Streaming



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

    

É um fluxo contínuo que transmite
informações multimídia (áudio e/ou vídeo)

através de uma rede.

Streaming



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

    

Plataformas de Transmissão de Live Streaming



Equipamentos e Recursos

Microcomputador

Webcam

Microfone

Internet

1

3

2

4



     

OBS STUDIO
 

Open Broadcaster Software é um
programa de streaming e gravação

gratuito e de código aberto
mantido pelo OBS Project. 

O programa tem suporte para o
Windows, OS X e GNU/Linux.



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

   

OBSPROJECT.COM
 



     

VMIX
 

O vMix é um mixer de visão de
software disponível para o sistema
operacional Windows. O software
é desenvolvido pela StudioCoast

PTY LTD.



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

    

VMIX.COM
 



     

WIRECAST
 

O Wirecast é uma ferramenta de
produção de transmissão de vídeo

ao vivo da Telestream. 
Ele permite que os usuários criem

transmissões ao vivo ou sob
demanda para a web.



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

     

telestream.net/wirecast
 



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

       

microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free

 



     

MICROSOFT TEAMS
 

É uma plataforma unificada de
comunicação e colaboração que

combina bate-papo,
videoconferências,

armazenamento de arquivos e
integração de aplicativos no local

de trabalho.



       

ZOOM.US
 



     

ZOOM
 

Zoom Cloud Meetings é um programa de software de
teleconferência de vídeo proprietário desenvolvido pela Zoom

Video Communications. 
O plano gratuito permite até 100 participantes simultâneos,
com restrição de tempo de 40 minutos. Os usuários têm a

opção de fazer upgrade assinando um plano pago.



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

      
MEET.JIT.SI

 



     

JITSI MEET
 

O Jitsi Meet é uma ferramenta online que permite fazer
chamadas gratuitas com até 20 pessoas. 

A plataforma possui mecanismos que permitem ao usuário
compartilhar a tela, gravar a reunião, exibir vídeos do

YouTube e transmitir a chamada ao vivo em seu canal. 
Um ponto prático do Jitsi é que o usuário não precisa fazer

login para iniciar ou participar de chamadas.



Interesse pela arte

       
 

MEET.GOOGLE.COM
 



Cada vez mais pessoas
acham que a arte é um
hobby agradável de se ter.

Interesse pela arte
Ter aulas no conforto da
sua casa está se tornando
extremamente popular.

Aulas online

A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

       
 

STREAMYARD.COM
 



A pandemia dificultou a
estabilidade financeira
dos artistas.

Necessidade de
renda extra

       
 

STREAMYARD.COM
 

O StreamYard é um estúdio virtual
que permite que os usuários façam
lives com mais de uma pessoa ao

mesmo tempo. 

A ferramenta transmite os vídeos
nas principais redes sociais, como

Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch
e Periscope e facilita a realização

entrevistas, rodas de discussões e
eventos online.



Como faço pra
ficar sabendo

sobre Eventos de
TI?



Interesse pela arte

       
 

AGENDA TI PARÁ
 

 

 
AGENDA DE EVENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO PARÁ

Objetivo: Divulgar os diversos eventos de Tecnologia da Informação
no estado do Pará;
Twitter, Facebook, Instagram, Telegram: @agendatipara
Site: agendatipara.com.br



Interesse pela arte

       
 

DÚVIDAS?
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