USANDO RV EM ENCONTRO DE CLUBE
A realidade virtual, ou RV, propicia a imersão em um outro
mundo com uma exposição de 360º. Diretamente do conforto
da sua casa, você consegue “estar” junto a pessoas que vivem
em outras regiões do planeta.
A RV ajuda a demonstrar a importância do nosso trabalho
de um modo que palavras não conseguem expressar. Uma
experiência de RV pode motivar rotarianos e amigos do Rotary
a investirem seu tempo, dinheiro e energia em prol do trabalho
que fazemos.
Nós acreditamos no poder e futuro da RV como ferramenta
para fins de filantropia, aumento da conscientização pública
e crescimento do quadro associativo. Temos alguns filmes
já disponíveis e outros em fase de produção mostrando que
somos Pessoas em Ação.
Este guia indica como usar a realidade virtual durante um
evento do seu clube.
TECNOLOGIA NECESSÁRIA
Você precisará de:
1.	Smartphones com o app Rotary VR. Baixe o
aplicativo gratuito Rotary VR nos smartphones pela
App Store ou Google Play para assistir aos vídeos do
Rotary em um iPhone ou Android.
2.	Fones de ouvido com isolamento acústico. Escutar
a história é tão importante quanto assistir ao vídeo.
Embora seja possível ter a experiência com um fone de
ouvido básico, um fone mais sofisticado, que bloqueie
ruídos externos, propiciará uma experiência muito
melhor.
3.	Óculos de RV. Há vários tipos de visores de realidade
virtual. Nós não recomendamos um em particular,
pois cabe ao usuário decidir que tipo de óculos de RV
melhor atende às suas necessidades.
Tenha dois ou três smartphones prontos para uso, carregadores
de celular, fones de ouvido e óculos de RV disponíveis e em
número suficiente para que mais de uma pessoa assista aos
vídeos ao mesmo tempo.
Após cada uso, limpe todos os itens com lencinhos
desinfetantes para estarem prontos à próxima sessão.

SALA
Reserve um espaço pequeno para a sessão. Este espaço deve ser semiprivado, onde os
espectadores possam vivenciar a RV à vontade, concentrando-se na experiência sem receio de
estarem sendo observados.
Providencie cadeiras giratórias. Como a RV é uma imersão em 360°, o espectador reagirá
ao que estiver vendo. Por isso, ele precisará se movimentar livremente e com segurança, e as
cadeiras giratórias permitem isso.
Tenha uma mesa para inscrições. Forre a mesa com uma toalha com o logo do Rotary e
ponha em cima dela as folhas de inscrição e folhetos sobre o evento e os cuidados a se tomar
durante a experiência de RV. Inclua materiais informativos sobre o seu clube e o Rotary. Se
houver espaço, organize uma antessala para as pessoas esperarem pela próxima sessão.
PROMOVA SEU EVENTO
Divulgue as apresentações. Fale sobre o evento em flyers, e-mails, websites e mídias sociais.
Use banners promocionais. Para atrair o público, use banners promocionais perto do local
onde o evento acontecerá. Coloque informações sobre sua apresentação de RV e também
do seu clube, acompanhadas do logo do Rotary. Ponha alguns banners próximos à sala onde
ocorrerão as apresentações.
Recursos. Distribua materiais informativos ao público para que saibam como se envolver com
o seu clube.
PRÁTICA
Faça testes, individualmente e em grupo, para garantir que saiba lidar com o aplicativo, óculos
e fones de ouvido, e possa orientar os espectadores.
Dê treinamento. Cada voluntário no evento precisa saber usar os itens de RV e ser capaz
de resolver problemas. Imagine tudo o que possa dar errado, como incompatibilidade dos
óculos com o smartphone, problemas de som ou com o app, e saiba resolver cada uma destas
questões.
Objetivo. Estipule seu objetivo antes do evento.
•	Você quer que os espectadores se voluntariem em um projeto, doem ou se envolvam
com o seu clube?
•	Que informação você quer passar?
Respondidas as perguntas acima, elabore uma fala para antes e depois da apresentação,
para informar os participantes sobre o Rotary, suas causas e formas de se envolver com a
organização. Comece falando sobre o que eles assistirão e a importância do tópico. Depois,
pergunte o que eles acharam da experiência e como podem se envolver com as causas. Inclua
o objetivo na sua fala.
Todos os voluntários no seu evento devem praticar uma fala para que soe natural e autêntica.

