
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA AUTORES APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

IMPORTANTE:  

Teste o link da atividade antecipadamente ao dia e horário previstos. Para ter certeza de que 

está operacional no equipamento que você vai usar: desktop, laptop, celular, tablet. E ter 

tempo de acionar ajuda, se necessário. 

Lembre que usaremos duas plataformas - WEBINAR JAM para as "atividades plenárias" e o 

MICROSOFT TEAMS para as sessões de apresentação de trabalhos. 

No Microsoft Teams o link da sala virtual é único para todos os participantes, independente da 

função - autor / apresentador, moderador da ANEGEPE, moderador da atividade. 

O Microsoft Teams exige que você faça download.  

TENHA REDUNDÂNCIA de equipamentos. Não se pode prever a variação de acesso / 

velocidade de internet ou idiossincrasias da tecnologia. Assim, prepare e fique a postos com 

mais de uma alternativa de equipamento. 

ENTRE NA SUA SALA 10 MINUTOS ANTES para fazer e passar pelos procedimentos e ter 

tempo de corrigir qualquer imprevisto. 

SUGESTÃO PARA ENVIAR SEUS SLIDES ANTECIPADAMENTE PARA O MODERADOR DA 

SESSÃO: durante as sessões de familiarização com o WEBINAR JAM recebemos a sugestão de 

que os autores enviassem suas apresentações ao moderador da sessão de apresentação de 

trabalhos antecipadamente. Por isto inserimos na programação detalhada o mail deste 

moderador. Deste modo se houver qualquer dificuldade para que o autor ou autora apresente, 

o moderador poderá fazê-lo e o/a autor/a terá condições de apresentar oralmente o seu 

trabalho. 

Toda sessão de apresentação de trabalhos terá um ANFITRIÃO DO SEBRAE-MG, um 

MODERADOR DA ANEGEPE / EGEPE e, na maioria delas, também um MODERADOR DA 

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS. 

ANFITRIÃO DO SEBRAE-MG: abrirá a sala, dará as boas vindas, dirá qual é a atividade que será 

desenvolvida na sala, dará algumas informações / instruções (microfone etc.) e passará a 

palavra para o MODERADOR DA ANEGEPE OU DO EGEPE. 

O MODERADOR DA ANEGEPE OU DO EGEPE irá falar e agradecer aos organizadores - 

ANEGEPE e SEBRAE MG, e instituições que apoiaram o XI EGEPE Online e apresentará o 

Moderador da Sessão de Apresentação de Trabalhos. 

 

 



 

 

 

Cada sessão de trabalhos tem 4 trabalhos programados: 15 minutos de apresentação para 

cada um. Sendo 25 minutos finais para as discussões (5 minutos para o encerramento da 

sessão). 

As apresentações seguirão a ordem de apresentação em que aparecem no programa. Isto é 

importante pois poderemos ter interessados que mudarão de sala para assistir a algum 

trabalho específico. 

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES 

1. Antes de iniciar as apresentações: 

Deixe sua apresentação aberta em seus desktops ou outros equipamentos. Para facilitar no 

momento de sua apresentação / compartilhamento da tela. 

Lembre que é melhor que tenha poucas telas ou aplicativos abertos. Para facilitar a sua 

seleção na hora de compartilhar a tela. 

Identifique-se logo com o moderador da sessão, indicando que você está presente e qual o seu 

trabalho. 

2. O Moderador da sessão chama o autor para apresentar: 

Abra o seu microfone e seu video e faça o compartilhamento da sua tela de apresentação. 

Atente para o seu tempo de modo a não ultrapassá-lo. O Moderador sinalizará quando 

faltarem 3 minutos. Ao finalizar, interrompa o compartilhamento da sua tela e devolva a 

palavra ao Moderador. 

3. Discussão: o Moderador moderará a discussão, indicando as perguntas colocadas no chat ou 

passando o direito de fala para que o participante a coloque diretamente. Procure ser 

objetivo/a nas suas respostas bem como quando estiver "do outro lado" colocando as suas 

questões para os colegas autores. 

O moderador precisa deixar 3 minutos finais para fechar a discussão e a sessão. 

Importante: 

Se você está interessado em outros trabalhos dos colegas: lembramos que os trabalhos a 

serem apresentados no XI EGEPE encontram-se disponíveis nos ANAIS do XI EGEPE Online 

publicados provisoriamente no link :https://proceedings.science/egepe-2020/apresentacao 

E, participe do encerramento do XI EGEPE para torcer e saber quais trabalhos serão 

premiados! 

Desejamos um XI EGEPE Online muito rico e interessante para você! 


