
 
 

INSTRUÇÕES AOS COORDENADORES(AS)/MONITORES/AS DAS SESSÕES ORAIS 

  

Prezado(a) Coordenador(a): 

  

Esperamos encontrá-los/as bem! Em alguns dias teremos o XIV Congresso ANPCont 2020, temos a 

honra de recebê-los em nosso ambiente virtual com Salas Virtuais via plataforma Zoom. Abaixo seguem 

informações sobre os procedimentos de apresentação de trabalhos: 

• O trabalho será apresentado em formato de sessão virtual; 

• O evento não dispõe de padronização de apresentação (template de slides); 

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

• Favor acessar antecipadamente a sala virtual do Zoom. 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. 

• 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. 

Para mais informações acesse http://anpcont.org.br/xiv-congresso-anpcont/programacao/programacao-

analitica/; 

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

a 04 trabalhos nas sessões. A sessão com três trabalhos totalizará 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 ouvintes – abaixo segue orientações para os debates. As sessões com 4 trabalhos 

possuem tempo redistribuído proporcionalmente; 

• 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 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.  

Salientamos: 

• Pedir aos participantes para enviarem suas contribuições pelo chat da sala virtual.  

• Coordenar o tempo de apresentação dos trabalhos conforme distribuição na programação, pois 

os participantes poderão migrar de uma sala virtual para outra para assistir um trabalho específico;  

• Havendo tempo disponível, você poderá autorizar de forma ordenada os ouvintes a abrirem o 

microfone para contribuírem com o debate. Peça para que tal participação seja a mais objetiva possível. 

 

 Pedimos:  

Antes de iniciar a sessão, você deverá se auto apresentar e, na sequência, verificar se todos os 

apresentadores estão presentes; 

Convidar cada apresentador para iniciar sua apresentação, atentando para que o mesmo informe: (a) 

Nome, (b) Instituição, e (c) Programa ou vínculo institucional; 

Terminada a sessão, cada coordenador/a deverá fechar a sala e comunicar à organização do 

Congresso se algum trabalho não foi apresentado por não comparecimento ao evento pelos autores. 

Agradecemos antecipadamente seu empenho, certos de que, juntos, obteremos pleno êxito, 

desejamos um excelente evento. Nos vemos em breve! 

 

  

A Diretoria e a Comissão Organizadora 

 


