
LIVE VIDEO BROADCAST REQUEST FORM

Come join us on board the JOIDES Resolution as we seek to investigate the Earth processes around the globe. 
Our education program will focus on this exploration, the nature and process of science, and STEM careers.

Since March 2009, live ship-to-shore conferences from the JOIDES Resolution (the JR, the U.S.-operated scien-
tific ocean drilling ship) have inspired thousands of students, teachers, and museum visitors around the world. 
Our live video events lift science out of the textbooks and allow students to learn about cutting edge research 
and careers by talking directly to scientists, technicians, and crew as they live and work aboard the vessel.

REQUEST A LIVE BROADCAST

Requests for interactive, 30-45-minute Zoom interactions are open to any country in the world! Requests are 
handled on a first come, first served basis. To participate successfully in one of our events, you need:

• a computer with “Zoom” a free, quick downloadable program
• a good internet connection
• a video projector
• a good webcam with microphone (or separated microphone) - or this may be integrated into your laptop
• speakers, if your room/group is large

To see what our events are like, watch our webcast trailer here: 

https://www.youtube.com/watch?v=5M-GM_4jmNY

SCHEDULING

Live Video Broadcast events are limited to two per 24 hour period, unless an exception is given. We use a pub-
lic Google calendar to organize and track the schedule: JR Live Video Broadcast Calendar

Once you have clicked the calendar link, select a date that does not already have two events on it. Using Out-
look (or another Calendar App) send an invitation to: thejoidesresolution@gmail.com.  This action will create 
an event on your personal calendar and by sending an invitation, will also immediately place your request on 
the JR live event calendar as well. If you are requesting a time during the current expedition, you will be con-
tacted within a week. Requests outside of the current expedition may take longer to confirm.

The title of the event invite should be in the following format with quotations removed:

“Your School’s Name; Age Level of Classroom” 

In the description box, include:
• Your name and email address
• City, state, country where you will be joining from.
• The GMT timezone you are located in
• Number of expected attendees
• Preferred topic for your broadcast from this list on the next page.

https://www.youtube.com/watch?v=5M-GM_4jmNY
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=thejoidesresolution%40gmail.com&ctz=America/New_York
mailto:thejoidesresolution%40gmail.com?subject=


GOOGLE CALENDAR INSTRUCTIONS

VIDEO BROADCAST TOPICS
1. How Science Works
2. Tour the Ship
3. Microbiology
4. Geology
5. Oceanography
6. Careers

7. Subseafloor Observatories
8. Past Climates
9. Plate Tectonics
10. Rock Cycle
11. Natural Hazards
12. Other (please specify)

Once the invitation is sent, a member of the Education and Outreach Team will then review the request and 
approve it, or provide a follow-up response to the requester if there are any concerns. Dates should be set at 
least one week in advance to allow for set up and promotion. Video Broadcasts will generally not be sched-
uled less than one week in advance. The event is not guaranteed until you have received an email confirmation 
from a member of our education team. If you have requested a time during the current expedition, you will be 
contacted within a week. Requests outside of the current expedition may take longer to confirm.

If you do a Live Event with the JR, please be aware that for research purposes you may be asked to answer a 
few survey questions before and after the event. 

If you need assistance in setting up the broadcast invitation, please email us at: 
thejoidesresolution@gmail.com.

mailto:thejoidesresolution%40gmail.com?subject=




MICROSOFT OUTLOOK INSTRUCTIONS



MICROSOFT OUTLOOK INSTRUCTIONS



SOLICITAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO

Junte-se a nós a bordo do Joides Resolution enquanto navegamos pelo mundo investigando as dinâmicas do planeta. Nosso 
programa educacional focará nesta exploração, na natureza e nos processos da ciência. Desde Março de 2009, transmissões 
ao vivo diretamente do navio Joides Resolution (o JR, navio americano de perfurações científicas) já inspiraram milhares de 
estudantes, professores e visitantes de museus em todo o mundo.

Nossos eventos ao vivo tiram as práticas científicas dos livros e possibilitam aos estudantes aprender sobre pesquisas e carrei-
ras científicas in loco, falando diretamente com pesquisadores, técnicos e com a tripulação.

AGENDE SEU EVENTO
Agendamentos de transmissões interativas de 30-45 minutos através do aplicativo Zoom estão abertas a todos os países por 
ordem de chegada. Para participar de um evento, você precisa dos seguintes recursos:

• Um computador ou Tablet com o aplicativo Zoom instalado. Zoom é grátis, fácil de usar e de rápida instalação;
• Boa conexão de internet;
• Um projetor de vídeo (Datashow);
• Uma boa webcam com microfone conectada ao computador  OU um computador com microfone e câmera internos;
• Caixas de som caso o grupo seja grande ou o ambiente tenha muito ruído;

Para saber como são nossos eventos, clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=5M-GM_4jmNY

AGENDAMENTO

Realizamos 2 eventos ao vivo a cada 24 horas e utilizamos um calendário Google público para organizar e acompanhar as solic-
itações: Calendário de eventos ao Vivo JR.

Ao acessar o link acima, selecione uma data que ainda não tenha dois eventos e um horário. Se utiliza o Outlook ou outro 
aplicativo de calendário, envie um convite para thejoidesresolution@gmail.com. Essa ação criará um evento em seu calendário 
pessoal e automaticamente também em nosso. 

Se você está solicitando um evento na expedição atual, a resposta deverá vir em uma semana. Agendamentos para expedições 
futuras podem demorar mais para serem respondidos.

O título da sua solicitação deverá seguir o seguinte formato (sem as aspas): “Nome da escola; faixa etária dos estudantes” na 
caixa de descrição do evento adicione:

• Seu nome
• Seu email
• Cidade e país;
• O fuso horário em que se encontra (GMT);
• Número de pessoas que participarão;
• Tema da conversa (listados a seguir)

TEMAS DOS EVENTOS

1. Como a Ciência funciona
2. Tour pelo navio
3. Microbiologia
4. Geologia
5. Oceanografia
6. Carreiras

7. Observatórios dos subsolos marinhos
8. Os climas do passado
9. Platôs Tectônicos
10. O ciclo das rochas
11. Fenômenos naturais
12. Outro (Por favor especifique)

https://www.youtube.com/watch?v=5M-GM_4jmNY
mailto:https://calendar.google.com/calendar/embed%3Fsrc%3Dthejoidesresolution%2540gmail.com%26ctz%3DAmerica/New_York?subject=
mailto:thejoidesresolution%40gmail.com?subject=
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fusos_horários_no_Brasil


• Acesse o Calendário de eventos ao Vivo JR somente para consultar se a data que deseja está livre (possui somente 0 ou 1 
evento agendado)

• Vá para sua agenda/calendário online de uso pessoal: Google, Outlook ou outra
• Siga os passos a seguir

Após enviar sua solicitação um membro de nossa equipe de divulgação analisará seu pedido e poderá aprová-la ou entrar em 
contato para esclarecimentos ou alterações.

Os agendamentos são feitos com uma semana de antecedência e o evento não está garantido até que você receba uma confir-
mação de nosso time.

Se você participar de uma de nossas transmissões, pedimos que responda uma pequena pesquisa  antes e após o evento.

Se precisar de auxílio para se preparar, entre em contato conosco pelos emails thejoidesresolution@gmail.com.

INSTRUÇÕES

Agenda Google:

mailto:thejoidesresolution%40gmail.com?subject=




Outlook:


