Providências a serem tomadas pelo solicitante
O Solicitante responsável pela realização do evento deverá:
1. Preencher o formulário de solicitação de transmissão em tempo real, que se encontra no
endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=263 com antecedência
de no mínimo 15 dias, contados a partir do primeiro dia do evento, dependendo da
complexidade de montagem da estrutura.
2. Contratar os serviços de filmagem e sonorização no(s) local(is) (salas, auditórios, etc.) onde
ocorrerá(rão) a(s) palestra(s) a serem transmitidas;
Obs: A empresa contratada para a filmagem deverá ser responsável pelo fornecimento
do(s) sinal(is) de áudio e vídeo a ser(em) transmitido(s), caso esteja sendo utilizada
mais de uma câmera, ou de outros recursos visuais ( filmes, clipes, etc.. ) que façam
parte integrante do evento.
3. Prover os pontos de energia (de preferência com aterramento), nos locais de transmissão das
palestras, e no local de instalação dos equipamentos do DATASUS, com antecedência mínima
de três dias úteis, da data de início das transmissões;
4. Fornecer ponto de internet com 5 Mb de banda DEDICADA (upload) que conectará uma VPN

5. Mínimo de duas câmeras (dependendo do tamanho do lugar) com operador:

6. Prover o cabeamento estruturado entre o(s) local(is) onde estão localizados os equipamentos do
DATASUS, e os pontos de coleta dos sinais de vídeo e áudio a serem transmitidos, bem como os
pontos para internet de no mínimo 5Mb de upload;
7. Custear passagem e diárias aos técnicos do DATASUS para acompanhamento da instalação dos
equipamentos bem como a configuração da transmissão em tempo real; em local apropriado, com
dois (02) dias de antecedência.
8. Caso o evento ocorra em hotel o solicitante providenciará a hospedagem do técnico do DATASUS no
mesmo hotel;
9. Fornecer tantas credenciais, quanto forem necessárias, para aos técnicos do DATASUS que
acompanhará os serviços de transmissão. Estas credenciais deverão permitir o livre acesso aos locais
onde estarão os equipamentos do DATASUS;
10. Fornecer a programação do evento, indicando as palestras que serão transmitidas;
11. Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos tanto da operadora de
telecomunicações, como pelos equipamentos do DATASUS;
12. Providenciar mobiliário(s) adequado(s) (mesas e cadeiras) para a equipe de transmissão em tempo
real.
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