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1. Visão Geral

O conteúdo para seu Dia de Descoberta Familiar local será fornecido pela RootsTech, uma conferência 
anual de tecnologia e história da família realizada em Salt Lake City, Utah.

O conteúdo da conferência RootsTech está disponível para ser baixado na página de links de vídeo locali-
zada na Ferramenta de Administração do Organizador (www.lds.org/planfair).

2. Organização da Sala

 2.1 Organização de Cada Sala de Aula

Você precisará dos seguintes itens para cada sala:

• Laptop (preferencialmente com Windows 7 ou sistema mais recente).

• Projetor para se conectar ao laptop.

• Tela ou parede branca grande para a projeção de vídeo.

• Alto-falantes para amplificar o som do laptop.

• Microfone e púlpito para os palestrantes que planejar ter para a ocasião.

• Mesa para colocar o laptop e o projetor. (Certifique-se de que a mesa esteja próxima a uma tomada 
para que o laptop possa ser ligado e o cabo não atrapalhe a movimentação de pessoas).

• Quaisquer extensões elétricas necessárias para as salas e para o seu equipamento.

 2.2 Preparação do Laptop

a. Providencie um laptop para cada sala em que haverá aulas (aproximadamente de 4 a 6 laptops).

b. Designe cada laptop para a sala em que será usado. Coloque uma etiqueta no laptop com um 
bilhete (ou algo semelhante) que indique “Sala da Sociedade de Socorro” ou outro local.

c. Faça o download e teste todos os vídeos que você planejar usar na aula. Execute todo o conteúdo 
dos vídeos e certifique-se de que o download foi bem-sucedido e completo.

i. Baixe os vídeos para o laptop a partir da Ferramenta de Administração do Organizador online 
(ver a seção 3).

ii. Crie uma pasta na área de trabalho do computador e transfira cada vídeo baixado para essa 
pasta.

iii. Após todos os arquivos estarem na pasta, renomeie-os para que estejam na ordem correta para 
o dia. (Por exemplo, no primeiro arquivo pode ser “1. 9:00 a.m. — Introdução ao Family Search.” 
O arquivo seguinte seria renomeado como “2. 10:00 a.m. — Técnicas de Preservação e Digitali-
zação”).

iv. Teste o arquivo baixado no mesmo laptop em que será usado. Certifique-se de que o arquivo 
completo tenha sido baixado com sucesso e que a gravação esteja disponível em sua totali-
dade.

v. Aumente o volume e certifique-se de que o áudio não tenha um atraso demasiado.

vi. Certifique-se de que o som esteja alto o suficiente para que os participantes ouçam.



3. Opções de Conteúdo

 3.1 Mídia para Download

a. As gravações em vídeo estarão disponíveis para download na página de Ferramenta de Administra-
ção do Organizador (www.lds.org/planfair). É recomendado que você faça download dos vídeos em 
um local que tenha conexão de Internet com fio para assegurar a melhor velocidade possível. Esse 
tipo de conexão também aumentará a probabilidade de baixar um arquivo completo.

b. Assim como ocorre com a Conferência Geral, haverá uma escolha no tamanho de mídia para down-
load. Todos os itens a seguir estão disponíveis:

• 720p (HD), que transmite cerca de 2.500k — com aproximadamente 1 GB de tamanho de arquivo 
para download

• 360p — com aproximadamente 500 MB de tamanho de arquivo para download

DICA: A maioria dos projetores não tem capacidade de mostrar mais do que 360p.

c. Depois de baixar os arquivos, você terá que transferi-los para os computadores que pretenda usar 
em cada uma das salas de aula, de acordo com a programação das aulas. Lembre-se de atualizar 
qualquer software que for necessário em seu computador para reproduzir a mídia baixada.

d. Você pode selecionar o software para reproduzir o vídeo de sua preferência. A maioria dos com-
putadores são padronizados para usar o Windows Media Player ou QuickTime. Uma terceira opção 
recomendada é baixar um software gratuito chamado VLC, que também está equipado com uma 
função de lista de reprodução que vai ajudá-lo a colocar os vídeos na ordem correta para cada 
sala específica. A página de download deste software gratuito pode ser encontrada aqui: 
http://www.videolan.org/vlc/index.html.

 3.2 Vídeo on Demand

a. Como alternativa, recomendamos que você entenda como usar o sistema de vídeo on demand para 
cada gravação. Se seu arquivo falhar por algum motivo, você pode sempre encontrar o arquivo na 
página de links de vídeo e clicar no botão Reproduzir, que possui um triângulo azul. Você provavel-
mente terá uma conexão de Internet sem fio nas salas de aula, e essa conexão pode não ser muito 
confiável para assistir a um vídeo no sistema on demand. Mas essa opção pode ser usada em caso 
de urgência.

4. Laboratório de Informática:

 4.1. Organizar o Laboratório de Informática

a. Recomendamos a criação de um laboratório prático de informática que funcione durante o Dia de 
Descoberta Familiar. Para ter mais chances de promover uma boa experiência, recomendamos que 
use a configuração da Internet com fio para cada computador em vez de confiar na Internet sem fio, 
a qual talvez não funcione bem durante um evento como este.

b. Em primeiro lugar, você precisará encontrar o firewall, que fica em algum lugar no edifício. O local 
varia em cada edifício, mas há provavelmente um local específico, como um pequeno armário para 
o equipamento ou, às vezes, o sótão.



• Determinar o local do firewall vai ajudá-lo a escolher o local para o laboratório de informática. 
Se a sala em que você deseja configurar o laboratório ainda não tem uma conexão de Ethernet 
disponível, você precisará levar um cabo Ethernet até ela. Quanto mais perto da sala estiver 
o equipamento de firewall, mais fácil será levar o cabo e menor será o custo  (Cabos Ethernet 
CAT5 com mais de 30 metros geralmente não são encontrados à venda. Se precisar de mais 
distância, você pode conectar dois cabos de 30 metros com um switch de rede).

• Se o tempo permitir, você pode entrar em contato com o supervisor de manutenção do edifí-
cio. Essa pessoa pode pedir que o escritório de manutenção instale uma linha de rede no salão 
cultural para seu evento. Esse processo pode levar mais de um mês para ser executado. No 
entanto, se seu tempo for limitado, você terá que ligar os cabos do firewall até a área do labora-
tório de informática  (Peça a sua liderança da estaca que determine quem será designado como 
supervisor de manutenção do edifício específico em que você realizará seu evento).

c. Você precisará comprar alguns itens para viabilizar o laboratório de informática:

• Cabos Ethernet CAT5 longos: Você precisará de pelo menos um cabo longo para fazer a conexão 
do firewall até a sala do laboratório de informática (um cabo de aproximadamente 30 metros).

• Switch de rede: você precisará de pelo menos um switch de Internet com 8 e 16 portas, 
dependendo de quantos computadores deseja configurar (um switch de 16 portas lhe dará a 
capacidade de configurar 15 computadores no salão cultural). Se deseja utilizar mais de 15 com-
putadores, você pode conectar outro switch e trabalhar com os dois juntos.

• Cabos Ethernet CAT5 curtos: Você precisará de um cabo Ethernet para cada computador no 
laboratório. O cabo precisará ser longo o suficiente para ir do switch até o local onde o compu-
tador será posicionado na sala. Você provavelmente vai precisar um cabo de 3 a 6 metros para 
cada computador.

d. Consulte o diagrama a seguir, que ilustra a conexão dos cabos e dos computadores. O número de 
computadores pode ser estendido se você comprar switches de rede de 16 portas, o que permitirá 
que mais computadores utilizem as linhas da Internet.
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e. Consiga computadores de membros que estão dispostos a disponibilizar um computador ou laptop 
para o laboratório durante o evento.

• Leve em consideração a possibilidade de deixar alguns dos cabos Ethernet disponíveis para 
as pessoas que trouxerem seu próprio laptop para o evento. Você também pode incentivar os 
participantes a trazer seus laptops pessoais.

• O Departamento de História da Família da Igreja não fornece computadores para esses eventos.

 4.2 Ideias para o Laboratório de Informática

a. Você pode providenciar um projetor e uma tela no laboratório de informática para que alguém 
possa demonstrar um produto ou recurso para que os demais possam acompanhar a apresentação.

b. Temos observado muito sucesso no envolvimento dos jovens como ajudantes para auxiliar as 
pessoas a navegar no website, conforme necessário. (Nessa opção, você provavelmente precisará 
providenciar alguma apresentação ou treinamento para os jovens com certa antecedência).

c. O laboratório é a melhor maneira para os participantes terem experiências pessoais com a histó-
ria da família ao entrar no FamilySearch e ver as fotos e histórias que foram enviadas à sua árvore 
familiar. Esse laboratório pode ser o maior sucesso do seu evento se você disponibilizar tempo para 
que os participantes entrem no sistema e experimentem usar as ferramentas e os aplicativos. Eles 
estarão mais propensos a continuar sua experiência online quando voltarem para seu lar.

5. Informações de Contato para Resolução de Problemas

Para perguntas sobre tecnologia para capelas (por exemplo, banda larga), entre em contato com:
James R. Hunter 
Information and Communication Services Department (Departamento de Informação e Comunicação) 
Gerente de Soluções 
Escritório: 1-801-240-6738 
Celular: 1-801-403-5282 
jhunter@ldschurch.org

Para perguntas sobre a transmissão ao vivo, reprodução de vídeo e downloads, entre em contato com:
Bret Barton 
Publishing Services Department (Departamento de Publicações) 
Produtor de Transmissões 
Escritório: 1-801-240-8758 
Celular: 1-801-725-5885 
bartonb@ldschurch.org

Por favor, sempre entre em contato com o grupo de suporte ao Dia de Descoberta Familiar para todas as 
perguntas sobre os esforços para planejar seu evento: familyhistoryfair@FamilySearch.org.
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