
FERRAMENTA CAPACIDADE REQUISITOS 
TÉCNICOS 

NÚMERO - 
APRESENTADORES 

SIMULTÂNEOS 

RECURSOS OBSERVAÇÕES 

WEBCASTING ILIMITADA Instalação obs, internet 
com no mínimo 5 

mb/seg 

1 Enquete (múltipla escolha e 
perguntas abertas), ferramenta 
de verificação da qualidade da 

internet, analytics, carregamento 
de conteúdo, chat, 

compartilhamento de tela e 
alternância da visualização pelo 

usuário. 

É preciso instalar OBS e 
software Webcast. 

NEWROW 500 Internet com no mínimo 
5 mb/seg 

ILIMITADA Enquete (múltipla escolha e 
perguntas abertas), analytics, 

carregamento de conteúdo, chat, 
quadro branco, divisão em grupos 

com mini-salas, anotações do 
evento, listas de reprodução 

(vinhetas, vídeos etc) e 
compartilhamento de tela. 

Fazer a opção pelo modelo 
seminário - ao criar o 
evento. 

COLLABORATE 500 Internet com no mínimo 
5 mb/seg 

ILIMITADA Enquete (múltipla escolha), 
analytics, carregamento de 

conteúdo, chat, quadro branco e 
compartilhamento de tela. 

 

TEAMS SIMPLES 250 Internet com no mínimo 
5 mb/seg 

ILIMITADA Chat, compartilhamento de tela, 
ferramentas via Office 365 e 

cromakey. 

Para usufruir das 
ferramentas via Office 365, 
é preciso estar conectado. 

TEAMS LIVE ILIMITADA Internet com no mínimo 
5 mb/seg, instalação do 

teams desktop 

ILIMITADA Ferramenta de verificação da 
qualidade da internet, 

compartilhamento de tela, chat, 
anotações do evento, legendas e 

Não temos a licença. É 
preciso pedir autorização à 
Microsoft de Seatle para 
uso em caratér excepcional. 



legendas com tradução, 
cromakey. 

FACEBOOK 
WATCH 

ILIMITADA Internet com no mínimo 
5 mb/seg, ter conta no 
facebook, instalação do 

app Stream Yard. É 
preciso usar uma rede 

institucional e não temos 
acesso. 

6 Analytics, chat e enquete 
(múltipla escolha e perguntas 

abertas). 

Opção de usar encoder 
como o OBS (para soltar GC, 
logo, vinheta etc). É preciso 
lembrar de configurar para 
todos assistirem, 
independente se tem conta 
no Facebook. É preciso usar 
um app chamado Stream 
yard para manter as 
imagens dos 
apresentadores lado a lado 
e desfrutar de outros 
recursos como disparar o 
stream em outras redes 
sociais, captura de tela, 
banners, comentários na 
tela, logo marca d’agua, 
cromakey etc) 

YOUTUBE LIVE ILIMITADA Internet com no mínimo 
5 mb/seg, ter conta no 
youtube. É preciso usar 
uma rede institucional e 

não temos acesso. 

6 Chat e Analytics. Opção de usar encoder 
como o OBS (para soltar GC, 
logo, vinheta etc). É preciso 
lembrar de configurar para 
todos assistirem, 
independente se tem conta 
no Facebook. É preciso usar 
um app chamado Stream 
yard para manter as 
imagens dos 
apresentadores lado a lado 



e desfrutar de outros 
recursos como disparar o 
stream em outras redes 
sociais, captura de tela, 
banners, comentários na 
tela, logo marca d’agua, 
cromakey etc) 

 


