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O que é Discord?
➢ O Discord (site ou aplicativo) é um espaço de comunicação síncrona (em 

tempo real) e assíncrona

➢ No CSBC 2020, o Discord visa ampliar a comunicação e interação entre 

todas as pessoas participantes do evento

➢ Para isto foi criado um ambiente no Discord, chamado de servidor, que 

replica os espaços do Ambiente 3D de realização do CBSC 2020:

➢ Categorias no Discord representam salas e outros espaços 3D

➢ Canais (#) no Discord representam eventos, atividades e outros canais 

importantes como #credenciamento, #dúvidas e #anúncios-e-pedidos
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Como acessar o Discord?

➢ Via link direto para o servidor: 

https://discord.gg/G2WqRrKFCk

➢ Via TOTEM no Credenciamento 

do Ambiente 3D 

https://discord.gg/G2WqRrKFCk


➢ #credenciamento: canal de apresentação das 

pessoas participantes e de distribuição de cargos

➢ #dúvidas: canal para enviar dúvidas gerais sobre o 

evento

➢ #anúncios-e-pedidos: canal de anúncios da 

Coordenação do CSBC 2020 – Confira 

diariamente!

➢ #contato-sbc: canal para contato direto com a 

Equipe da SBC

➢ #chá-com-bolo: canal para interações sociais 

diversas e sorteios

Alguns Canais Importantes  no Discord



Cargos no 
Discord

➢ Cargos no Discord são usados para 

referenciar pessoas e as permissões

que elas possuem dentro do ambiente

➢ Cada perfil de participante do CSBC 

irá receber cargos que representem 

este perfil

➢ Ao enviar uma mensagem com 

@nomedocargo todas as pessoas 

indicadas com aquele cargo irão 

receber uma notificação da mensagem, 

portanto, use @nomedocargo com 

bom senso!



Cargos no 
Discord

Principais cargos do CSBC 2020 no Discord:

➢ @coordenaçãogeral

➢ @comissãoorganizadora

➢ @sbc

➢ @monitores

➢ @colaboradores

➢ @suportetécnico

➢ @coordenadoresdeeventos

➢ @palestrantes

➢ @everyone (todas as pessoas no 

servidor – use com cuidado!)



Cargos no 
Discord

ATENÇÃO:

Se você possui um(ou 

mais) cargo(s), 

verifique sempre suas 

notificações do Discord

para responder as 

mensagens nas quais 

você foi mencionado(a)



➢ O Discord do CSBC 2020 possui um espaço 

espacial para socialização e 

confraternização da comunidade: o 

Espaço40Graus

➢ O Espaço40Graus possui canais para bate 

papo relacionado a cada uma das atividades 

culturais do evento: #coquetel-virtual, 

#vernissage-digital e 

#confraternizaçãoonline

➢ Além disso, no canal #chá-com-bolo o bate 

papo é totalmente livre e teremos sorteios

baseados no engajamento da comunidade no 

canal. Participe!

Vamos interagir!



Participe das 
interações e 
sorteios do 
canal 

#chá-com-bolo
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Coordenadores 

de Eventos
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coordenadores
deeventos



Instruções: Para Coordenadoras e Coordenadores 
de Eventos @coordenadoresdeeventos

➢ Ao entrar pela primeira vez no Discord do CSBC 2020 vá até o canal 

#credenciamento e envie uma mensagem se apresentando – ex.: NOME 

COMPLETO sou coordenador(a) do evento NOMEDOEVENTO.

➢ Você tem permissões para gerir o canal do seu evento: gerenciar 

mensagens, fixar mensagens, excluir mensagens etc.

➢ Faça a divulgação das atividades do seu evento no canal e estimule as 

pessoas participantes a interagirem! Use o canal para perguntas, 

compartilhar informações extras etc. 



➢ Ao receber notificações do cargo @coordenadoresdeeventos veja se 

precisa responder algo relacionado ao seu evento.

➢ Se você deseja que palestrantes e demais pessoas convidadas do evento 

que não estão oficialmente inscritas no CSBC 2020 participem do Discord, 

você deve convidá-las enviando o link https://discord.gg/G2WqRrKFCk uma 

vez que estas pessoas não receberão nossas comunicações via lista de 

inscrições do CSBC 2020.

Instruções: Para Coordenadoras e Coordenadores 
de Eventos @coordenadoresdeeventos

https://discord.gg/G2WqRrKFCk


Para 
Monitoras e 
Monitores

@monitores



Instruções: Para Monitoras e Monitores
@monitores

➢ Ao entrar pela primeira vez no Discord do CSBC 2020 vá até o canal 

#credenciamento e envie uma mensagem se apresentando – ex.: NOME 

COMPLETO sou monitor(a) do evento.

➢ Nos seus dias de trabalho, você será responsável por coletar as 

perguntas do canal do Discord do evento em que estará atuando e 

enviar na sala Zoom para o(a) Coordenador(a)/Responsável pela sessão. 

Basta copiar e colar!

➢ Ao receber notificações do cargo @monitores, veja se a requisição da 

mensagem já foi respondida por outro(a) monitor(a), senão, responda a 

mensagem você mesmo(a)! Caso não tenha a informação necessária para 

responder a mensagem, busque com os demais membros da Equipe CSBC 

2020.



Conteúdo: Profª Drª Karen Ribeiro (UFMT)

Coordenadora da Programação Científica e Cultural do CSBC 2020

Contato: karen@ic.ufmt.br no Discord: @karensfmribeiro

Créditos template:

mailto:karen@ic.ufmt.br
http://bit.ly/2PfT4lq

