
III Mostra de Astronomia do 

Espírito Santo   

 

 

Notícias e Orientações para a MAES 2020 

    Prezados professores e alunos, obrigado por sua inscrição na MAES 2020. Nesta 

mensagem tentaremos tirar algumas dúvidas e desencontros com o edital, devido a 

necessidade de adequação do evento ao momento de isolamento social vivido no 

estado do ES. 

A) Agora que já fez sua inscrição, você tem até o dia 09/10/2020(16/10/2020, DATA 

PRORROGADA) para enviar o pôster em PDF e o link do vídeo publicado no 

YouTube que contenha a sua apresentação através do link: 

https://forms.gle/M35Jiksu3AJ8QodV6 

 

B) Confecção de seu trabalho em vídeo: 

O modelo do banner pode ser encontrado neste link: 

https://drive.google.com/file/d/1sjzhqg2bDQ5uA4EFKm5FXKce9BJ5B-

0w/view?usp=sharing 

Obs: NÃO edite o arquivo no Word Online ou Google Docs. Baixe e edite em sua 

versão mais atualizada de Microsoft Word ou qualquer outro software de edição de 

texto.  

O seu banner deve ter um resultado parecido com este: 

https://drive.google.com/file/d/1dvFRmbmtMEWxEFVzv3oRtBvp7_jtcMw_/view?usp=s

haring 

 

Você pode utilizar estes softwares para fazer a gravação e edição:  

OBS Studio (gratuito) para gravação:  

https://cdn-fastly.obsproject.com/downloads/OBS-Studio-25.0.8-Full-Installer-x64.exe 

Filmora Video Editor (teste grátis por 30 dias) para edição: 

https://download.iskysoft.us/filmora-win_full2073.exe 
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C) Envio do Vídeo: 

O vídeo deve ter no máximo 10 min de duração e pode ser gravado usando qualquer 

software. Abaixo deixamos um exemplo de como esperamos que sejam as 

apresentações. https://youtu.be/nlxQxEiNVwQ 

 

D)  No dia 19, 20 e 21/10/2020: 

    A página http://www.cosmo-ufes.org/maes2020/apresentacao.html será aberta para 

visitação nos três dias a partir do dia 19/10/2020 às 8:00h. Nesta página colocaremos 

todos os pôsteres e os links dos vídeos explicando cada trabalho. 

O público externo terá um espaço para avaliar os trabalhos apresentados na 

primeira fase da MAES2020. 

Às 8:30h, durante os três dias, em links que serão disponibilizados na 

página do evento, teremos seminários de pesquisadores e a participação dos 

convidados de cada grupo, durante estes seminários, contarão pontos extras.  

Para reconhecermos seus convidados eles devem entrar com o seguinte nome: 

<<Título do Trabalho>>_<<Primeiro Nome do visitante>> 

O cronograma dos seminários será publicado após finalizado o prazo de inscrições. 

Ao final de cada seminário contabilizaremos aquele trabalho que convidou o maior 

número de pessoas para assistir os seminários. 

Uma agenda com os horários do bate papo com os avaliadores será divulgada 

no mesmo site. No horário programado o grupo a ser avaliado deve entrar no link 

indicado no cronograma e participar do bate papo com os avaliadores. 

 

E) No dia 22/10/2020: 

A comissão organizadora irá contabilizar e finalizar as pontuações. 

 

F) No dia 23/10/2020: 

A comissão organizadora vai divulgar o resultado final da primeira fase. 

 

Atenciosamente,  

a organização
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