
 

 

 
 

 

 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
 

1) SIMPÓSIO 
Os simpósios acontecerão nos dias 4 e 5 de setembro de 2020 das 10h50 às 12h20. Os 
mesmos serão compostos por 3 exposições de 25 minutos cada sendo reservado 15 
minutos ao final para o debate. Todos os autores deverão estar prontos 10 minutos 
antes da atividade. Vocês receberão um link para acesso a sala que será encaminhado 
pelo gerenciador da atividade.  
 
Os autores deverão preencher o formulário encaminhado na carta de orientações, 
nome e contato dos apresentadores e indicação do mediador da atividade que deverá 
ser um dos autores. Informamos que não será possível a alteração da data e horário de 
apresentação previamente indicados pela comissão científica. 
 
 

2) SESSÃO COORDENADA 
As sessões coordenadas acontecerão no dia 4 de setembro de 2020 das 10h50 as 
12h20 e no dia 5 de setembro de 2020 das 10h50 às 12h20 e das 16h30 às 18h. Os 
mesmos serão compostos por 3 exposições de 15 a 25 minutos cada sendo reservado 
15 minutos ao final para o debate. Todos os autores deverão estar prontos 10 minutos 
antes da atividade. Vocês receberão um link para acesso a sala que será encaminhado 
pelo gerenciador da atividade.  
 
Os autores deverão preencher o formulário encaminhado na carta de orientações, 
nome e contato dos apresentadores e indicação do mediador da atividade que deverá 
ser um dos autores. Informamos que não será possível a alteração da data e horário de 
apresentação previamente indicados pela comissão científica. 

 
 

 
3) COMUNICAÇÃO ORAL 

As comunicações orais acontecerão entre os dias 4 e 5 de setembro de 2020 das 9h às 
10h30. Cada trabalho será apresentado por apenas 1 autor que terá de 15 a 20 min 
para exposição, dependendo da quantidade de atividades da sala. Os minutos finais 
serão destinados para o debate. O autor deverá estar pronto 10 minutos antes da 
atividade e receberá um link para acesso a sala que será encaminhado pelo 
gerenciador da atividade. A ordem de apresentação será feita de acordo com a 
programação. 
 
O autor deverá preencher o formulário encaminhado na carta de orientações, nome e 
contato dos apresentadores e indicação do mediador da atividade que deverá ser um 
dos autores. Informamos que não será possível a alteração da data e horário de 
apresentação previamente indicados pela comissão científica. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

4) RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Os relatos de experiência acontecerão no dia 4 de setembro de 2020 das 16h30 às 
18h. Cada trabalho será apresentado por apenas 1 autor que terá de 20 min para 
exposição, dependendo da quantidade de atividades da sala. Os minutos finais serão 
destinados para o debate. O autor deverá estar pronto 10 minutos antes da atividade 
e receberá um link para acesso a sala que será encaminhado pelo gerenciador da 
atividade. A ordem de apresentação será feita de acordo com a programação. 
 
O autor deverá preencher o formulário encaminhado na carta de orientações, nome e 
contato dos apresentadores e indicação do mediador da atividade que deverá ser um 
dos autores. Informamos que não será possível a alteração da data e horário de 
apresentação previamente indicados pela comissão científica. 
 


