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Você já pensou em participar de um dos maiores eventos
sobre morcegos do Brasil? E o melhor, de forma gratuita?

O SBEQ Online 2021 está com inscrições abertas para
alunos do Ensino Básico (Fundamental e Médio) e Ensino
Superior. Com o tema Morcegos no Sul Global, o evento
promovido pela Sociedade Brasileira para o Estudo de
Quirópteros acontece entre os dias 19 e 22 de outubro.
Além de exposição de trabalhos e pesquisas, haverão
mesas redondas e outras ações promovendo debates. 

Por motivos de pandemia, o evento será 100% online, o
que facilita bastante o acesso para os participantes de
diversos lugares.

Atenção: o prazo de submissão é até 17 de setembro.

Confira o material em anexo com orientações da
submissão. Qualquer dúvida, nos escreva!

Ocorrerá emissão de certificado para quem apresentar.

SBEQ ONLINE 2021SBEQ ONLINE 2021

de 19 a 22 de outubro
Morcegos no Sul Global

Olá, seja bem vinde!
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Inscreva-se!Inscreva-se!Inscreva-se!

prazo de submissão de resumos até 17 de setembro

PoSters em
formato de vídeo

Ensino Fundamental e Médio

Duração: até 3 minutos

Formato: mp4

Conteúdo: Explicação sobre qualquer tema
científico ou cultura sobre morcegos

sbeq.divulgacao@gmail.com
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Inscreva-se!Inscreva-se!Inscreva-se!

PoSters em
formato de vídeo

Ensino SuperIor

Duração: até 6 minutos

Formato: mp4

Conteúdo: Introdução, método e hipótese
(em caso de pesquisa em andamento) ou
conclusão (em caso de pesquisa concluída).

prazo de submissão de resumos até 17 de setembro
sbeq.divulgacao@gmail.com



@sbeq_morcegos

@sbeq @sbeqface

Inscreva-se!Inscreva-se!Inscreva-se!

PoSters em
formato de vídeo

Orientações gerais
OS VÍDEOS DEVEM OBRIGATORIAMENTE TER:

SBEQ ONLINE 2021SBEQ ONLINE 2021
Morcegos no Sul Global

de 19 a 22 de outubro

sbeq.divulgacao@gmail.com

prazo de submissão de resumos até 17 de setembro

Instituição de Ensino

Título Imagens ilustrativas de qualidade

AutoresBoa qualidade de áudio

Textos curtos e explicativos



Dias 19 e 20 de outubro de 2021

Fotos: M. Brock Fenton

II Conferência sobre Morcegos Brasileiros no Twitter
19 e 20 de outubro de 2021
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Morcegos no Sul Global

BEM-VINDOS!

A II Conferência sobre Morcegos Brasileiros no Twitter #CMBT2 é uma
excelente oportunidade para aprender sobre a pesquisa e a conservação de
morcegos no Brasil, de forma totalmente gratuita e online. O projeto faz parte
da SBEQ Online - Morcegos do Sul global, um dos maiores eventos do
Brasil sobre morcergos.

#CMBT2
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É uma conferência online realizada exclusivamente no Twitter. Ao longo da conferência, cada
apresentador tem 15 minutos para apresentar cinco tweets sobre seu tópico, utilizando uma
combinação de texto, imagens, infográficos, gráficos, GIFs e vídeos.

Seguindo a hashtag # específica da conferência (#CMBT2), os tweets podem ser vistos por
pessoas de todo o mundo, consistindo assim num formato fácil e gratuito de apresentar o seu
trabalho, acompanhar o trabalho de outros participantes e interagir com pessoas da sua área.

O melhor de tudo é que esta forma de conferência incentiva a participação de uma ampla
gama de pessoas, incluindo cientistas, estudantes, conservacionistas, consultores e
naturalistas amadores, além de ser totalmente gratuito.

O que é uma conferência no Twitter?

Se você deseja se apresentar na II Conferência sobre Morcegos Brasileiros no Twitter, por
favor, envie seus dados e resumo até dia 17 de setembro, para o e-mail:
sbeq.divulgacao@gmail.com.
Se você está interessado em ser apenas um ouvinte, basta pesquisar a hashtag #CMBT2 para
ver todos os tweets relacionados com a conferência. Uma parte essencial de uma conferência
no Twitter é envolver os apresentadores, seja ao vivo enquanto eles 'tuitam' seus tópicos ou
durante os intervalos entre as sessões. Isso pode ser feito realizando perguntas, 'retuitando' o
post original e curtindo tweets. Outra forma de apoiar é seguir os apresentadores e projetos
que tenham chamado a sua atenção e lhe interessem.

Como posso me envolver?

Custos?

Como essa forma de conferência ocorre exclusivamente no Twitter, não há custos para quem
quiser participar. Você só precisa de uma forma de acessar o Twitter, um projeto sobre o qual
gostaria de falar e todo o entusiasmo para participar!

#CMBT2
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Depois de configurar a sua conta,
recomendamos seguir alguns dos maiores
grupos de pesquisa e conservação de
morcegos no Brasil e no mundo para
preencher sua linha do tempo com o
conteúdo de seu interesse (por
exemplo,  @SBEQ, @_BCT_,
@BatConIntl, @bat1kgenomes). A
partir daqui você será capaz de encontrar e
seguir outras pessoas e organizações de
seu interesse.

Após terminar e revisar o seu conteúdo, basta
clicar em “Tweetar” e pronto!

Dica extra: Você pode fazer tweets em tópico
- após adicionar uma imagem ou escrever algo,  
a opção "+" aparecerá ao lado de "Tweetar", ao
clicar em "+", você pode incluir quantos tweets
quiser vinculados ao seu 1º tweet.
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Faça login ou cadastre-se. Acesse a área de
login do Twitter, informe o seu celular, e-mail
ou nome de usuário e senha. Se é o seu
primeiro acesso, selecione a opção
"Inscrever-se" no Twitter  e preencha as
informações solicitadas — será necessário
informar seus dados e completar as suas
informações de perfil.

Na página inicial, localize o bloco superior
“Publicar”, onde é exibida a frase “O que está
acontecendo?” e digite seu tweet.
Importante: seu texto pode ter até 280
caracteres e é possível adicionar até 4 fotos,
um GIF ou um vídeo.

Passo 01

Passo 03

Passo 04

Passo 02

#CMBT2
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Assim que o envio de resumos for encerrado, sua apresentação for aceita e o programa
definido, você terá um espaço de 15 minutos para apresentar seu trabalho em 5 tweets.
Certifique-se que incluiu todas as informações relevantes no resumo. 

O programa de apresentações será publicado no site antes da realização da conferência.

Se você não puder fazer uma apresentação ao vivo durante o intervalo de 15 minutos que
lhe foi dado, não se preocupe! Você pode agendar sua apresentação para ser tweetada
automaticamente em um horário especificado, sem precisar estar online. No entanto,
encorajamos os apresentadores a estarem disponíveis durante seu período de tempo
para responder a perguntas.

Informação para apresentadores

Ao escrever uma nova publicação, procure o
ícone do calendário. Ao clicar nele, será
aberta a janela “Programar” para definir a
data, horário e o seu fuso horário de
referência. Escreva seu tweet e clique em
“confirmar” e em seguida em “programar”.

Se você mudar de ideias depois de programar
uma publicação, é possível excluir esse tweet.
Para isso, clique novamente no ícone do
calendário e na janela “Programar”, procure
pelo link “tweets programados” na parte
inferior. Na nova janela, clique em “Editar” no
canto superior direito, selecione a publicação
e escolha “Excluir”.

Como agendar posts no Twitter?

#CMBT2
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Você poderá fazer até 5 tweets (máximo de 280 caracteres cada), todos eles sendo
numerados de 1 a 5 e começando com a hashtag da conferência #CMBT2, bem como a
hashtag específica para sua sessão de conferência (por exemplo, #CMBT2 #Bio).

O tamanho de imagem mais adequado para o Twitter é de 900 x 450 px.

Além desses requisitos simples, o conteúdo da sua apresentação é com você. Alguns podem
preferir o formato tradicional de Introdução-Métodos-Resultados-Discussão e alguns podem
querer misturar as coisas!

Encorajamos todos a serem criativos no uso de mídia e links externos, no entanto, os links
para sites externos devem ser limitados aos artigos de pesquisa do apresentador, postagens
de blog, sites (por exemplo, página do projeto de pesquisa, laboratório, instituição, etc.)

Abaixo estão alguns exemplos de tweets da #CMBT1 realizada no Twitter no ano de 2020 que
pode ajudá-lo(a) a redigir seus tweets.

Elaborando seus tweets

Exemplos

#CMBT2
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Elabore seus tweets com antecedência para evitar contratempos durante a conferência.

O limite de caracteres do tweet o incentivará a ser criativo(a). Use imagens, vídeos, GIFs,
infográficos, gráficos etc. Divirta-se tentando chamar a atenção do público!

Gaste algum tempo escrevendo tweets com frases tão curtas e claras quanto possível,
utilizando emojis e abreviações comuns sempre que puder. Isso permitirá que você
obtenha muitas informações em um único tweet.

Use as hashtags com inteligência para alcançar públicos fora dos participantes da
conferência. 

Lembre-se de criar um link para os seus próprios artigos de pesquisa, pois isso contribuirá
para a altimetria de seus artigos. (A ferramenta Bitly é gratuita e pode ser útil).

Embora seja perfeitamente normal postar seus tweets individualmente, recomendamos
que você poste seus tweets em um tópico, garantindo que eles sejam sempre vistos juntos
e na ordem correta. 

Algumas pessoas podem querer postar todos os seus tweets no início de seu intervalo de
tempo ou alguns podem querer distribuí-los ao longo de 15 minutos, não importa como
você faça isso, mas certifique-se de reservar tempo para responder às perguntas.

Como em qualquer conferência, ainda existe o risco de que imagens, vídeos, GIFs etc. não
funcionem como você gostaria. Portanto, recomendamos que você pratique o tipo de
conteúdo que deseja usar durante a conferência do Twitter antes de sua apresentação
para garantir que tudo funciona conforme o planejado.

Certifique-se de que a sua conta no Twitter é pública e que seus tweets não estão
protegidos para que todos possam ver sua apresentação.

Dicas úteis

#CMBT2
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 Nome dos autores
 Afiliações
 E-mail de contato
 Identificador do seu perfil do Twitter (exemplo: @sbeq)
 Título
 Texto (até 250 palavras) e 
 Palavras-chave (até cinco palavras-chave)
 Concorre ao prêmio Elisabeth Kalko para estudantes de graduação/pós-graduação?*

Você pode enviar somente um resumo como primeiro autor, mas pode participar como
coautor de outros trabalhos;

Os resumos deverão ser enviados somente em português nas extensões .docx ou .odt;

Os resumos serão avaliados e selecionados por uma Comissão Científica, por isso aguarde
uma resposta de que seu resumo foi aceito por e-mail;

O resumo deve ser estruturado da seguinte forma: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*apenas serão elegíveis estudantes de graduação e pós-graduação que sejam sócios adimplentes 
da SBEQ em 2021, ou seja, com a anuidade de 2021 quitada.

Você pode fazer o Download do Template do Resumo Aqui

Encaminhe seu resumo para o e-mail: sbeq.divulgacao@gmail.com;

Fique atento(a), não serão aceitos resumos fora do prazo!

Data limite: 17 de setembro de 2021

Submissão de Resumos

Agradecemos sua participação!

#CMBT2
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https://drive.google.com/file/d/1SpL4yJoOITOkPMQJfafRNrDyvj5Nwg70/view?usp=sharing


Queremos aumentar o número de
sócios adimplentes da SBEQ para
que a nossa sociedade cresça e se
torne mais atuante em prol dos
morcegos! Por isso, se ainda não
faz parte do quadro de sócios,
associe-se já!

Se já é sócio da SBEQ, considere
realizar o pagamento da anuidade
de 2021!

Vejam as instruções em:
SBEQ – Seja Sócio.

Para saber mais e esclarecer suas
dúvidas entre em contato conosco.
E para estar sempre por dentro das
atividades recentes da sociedade e
de assuntos relacionados a
morcegos no Brasil e no mundo,
siga a SBEQ nas redes sociais.

Para mais informações sobre o
evento, acesse o site da SBEQ.

 
Secretaria Especial de Comunicação,

Divulgação e Atendimento ao
Público:

sbeq.divulgacao@gmail.com
 
 

Tesouraria:
tesouraria.sbeq@gmail.com

 
 

 Secretaria Geral SBEQ:
secretaria.sbeq@gmail.com

Entre em contato Mantenha sua
anuidade em dia

Clique nos ícones e acesse
nossas redes sociais!

#CMBT2
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