
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 O pagamento para apresentação de cada artigo/resumo (valor 15,00 reais) 

deverá ser efetuado na secretaria do curso de Administração (Bloco R1 Sala 

4).  

 Somente os autores cujos artigos completos que forem apresentados e 

realizados o referido pagamento serão publicados nos Anais do evento. 

 O horário das apresentações tem início às 19h30min. Todos os 

apresentadores precisam estar presentes quinze minutos antes do início das 

apresentações. 

 Para apresentação do artigo/resumo é necessário trazer em mãos o Termo de 

autorização da Obra para que o trabalho possa ser publicado nos anais do 

evento e entregar ao coordenador da sessão. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA AS APRESENTAÇÕES DE  

COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

 O tempo de apresentação será e torno de 20 minutos por trabalho e poderá 

utilizar apresentação em ppt. Há um template de apresentação disponível no 

hotsite do evento. 

 As perguntas serão definidas pelos autores em conjunto com o coordenador 

de sessão se serão realizadas após cada apresentação ou ao final de todas 

as apresentações. 

 Assinar a lista de confirmação de apresentação para ter direito a certificado e 

inserção do trabalho, quando for artigo completo, nos anais do evento.  

 

 



 

ORIENTAÇÕES PARA AS APRESENTAÇÕES DE SESSÃO INTERATIVA 

 

A sessão interativa permite a interação entre pesquisadores-autores acerca dos 

temas discutidos, buscando o aprofundamento dos debates e análise crítica dos 

conteúdos apresentados. 

 

 Prepare a sua apresentação, considerando o tempo disponível de dez a 15 

minutos.  

 Lembre-se de que, em sessões interativas, computadores ou projetores não 

serão utilizados, logo não é necessário apresentação em PPT.  

 Sugere-se que planeje sua apresentação, por exemplo, criando um esquema 

para si com pontos chave e notas sobre o que você deseja compartilhar 

relativas ao seu trabalho.  

 Leia os textos da sessão, os quais foram encaminhados por e-mail, e 

contribua, se possível, com sugestões acerca dos trabalhos apresentados em 

sua sessão.  

 Os ouvintes poderão fazer perguntas aos apresentadores ou comentários 

sobre os trabalhos no tempo indicado pelo Coordenador da sessão  

 

 

EM CASO DE DÚVIDA, BUSCAR INFORMAÇÕES COM COMISSÃO 

ORGANIZADORA 


