
 
 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES(AS)/APRESENTADORES DE SESSÕES ORAIS 

 

Prezado(a) Autor(a), 

Esperamos encontrá-los/as bem! Faltam poucos dias para o XIV Congresso ANPCont 2020. Temos a 

honra de recebê-los em nosso ambiente virtual onde teremos as apresentações em Salas Virtuais via plataforma 

Zoom. Abaixo compartilhamos informações sobre os procedimentos para apresentação dos trabalhos: 

• O trabalho será apresentado em formato de sessão virtual; 

• O evento não dispõe de padronização de apresentação (template para slides), portanto você pode 

usar o padrão da sua instituição, se for o caso; 

• Fica a critério dos apresentadores o idioma a ser utilizado para a apresentação dos trabalhos;  

• Em todas as sessões, haverá um(a) monitor(a) para auxiliar no que for necessário. Esse(a) 

monitor(a) será o Host da Sala Virtual e concederá status de Co-host para os apresentadores e Coordenador 

da sessão; 

• A programação geral das apresentações consta no site do evento aba Programação Analítica. 

Informações adicionais acesse http://anpcont.org.br/xiv-congresso-anpcont/programacao/programacao-

analitica/; 

• Preste atenção quanto ao dia e horário da apresentação do seu artigo. Acesse pelo menos 5 a 10 

minutos antes para evitar atrasos ou para evitar/corrigir problemas com a sua conexão. Qualquer problema 

entre em contato com a sala de apoio no Zoom ou diretamente com o/a coordenador/a de área do evento do 

qual sua sessão faz parte;  

• As apresentações orais estão organizadas em módulos de 1 hora e 30 minutos, constando de 03 

a 04 trabalhos nas sessões. Nas sessões com três trabalhos, temos 30min para cada artigo, sendo 10min para 

a apresentação do trabalho pelo autor/apresentador, 10min de discussão do trabalho pelo debatedor, 5 

minutos pelos integrantes da mesa (autores do trabalho na mesma sessão) de apresentação e 5 minutos para 

os questionamentos gerais dos demais participantes – abaixo segue orientações para os debates. As sessões 

com 4 trabalhos possuem tempo redistribuído proporcionalmente; 

• É muito importante que cada apresentador leia os demais trabalhos da sua sessão para 

levar contribuições para melhoria dos outros estudos;  

• Cada apresentador também será debatedor de um trabalho de sua sessão pela sequência 

apresentada a seguir: 

 

 



 
 

Orientações - Debates:  

• A ordem dos trabalhos é muito importante para que todos os autores possam contribuir com os 

demais trabalhos da sua sessão; 

•  o autor/apresentador do 1º trabalho apresentado na sessão debaterá junto com o 

coordenador/moderador da sessão o 2º trabalho; 

• O autor/apresentador do 2º trabalho debaterá na sessão o 3º trabalho em conjunto com o 

coordenador/moderador e assim sucessivamente; 

• O autor do último trabalho a ser apresentado debaterá na sessão o 1º trabalho em conjunto com 

o coordenador/moderador da sessão.  

Desde já agradecemos a atenção, desejamos um excelente evento. Nos vemos em breve! 

 

A Diretoria e a Comissão Organizadora 

 


