
 

 

 

 

SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES: 

-Conforme nossa programação atualizada a Apresentação dos Pôsteres no XXI 

ENEQ acontecerá no dia 02/03/2023 das 10:30 às 12:30; 

-A universidade disponibilizará porta banner para você posicionar seu trabalho 

para apresentação; 

-Identificaremos seu trabalho, no porta banner, a partir da LINHA TEMÁTICA. 

Por exemplo, se seu trabalho é da linha Currículo e Formação de Professores - 

CF, você irá posicionar seu trabalho no porta banner que estiver indicado com a 

sigla CF. Assim, valerá para todos os trabalhos das demais temáticas; 

-Indicamos o tamanho padrão de (90cm X 120cm) para a organização do seu 

pôster contendo a apresentação de seu trabalho organizada da forma como 

melhor acharem conveniente; 

-No dia 02/03 teremos a presença de monitores/as para auxiliá-los/as na 

fixação de seu pôster, caso tenha alguma dificuldade; 

-Os/As monitores serão os(as) responsáveis por validar a presença de, pelo 

menos, um(a) autor(a) do trabalho fixado no porta banner. Portanto, a sua 

participação no evento será contabilizado por sua presença durante a 

apresentação dos pôsteres. 

 

 

 



 

 

SOBRE A APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS: 

-Conforme nossa programação atualizada a Comunicação Oral dos Trabalhos 

Completos, no XXI ENEQ, acontecerá no dia 02/03/2023 das 08:00 às 10:00 

e no dia 03/03/2023 em dois horários (08:00 às 10:00 e das 10:30 às 

12:30); 

-Cada sala contará com a presença de monitor/a para auxiliar o/a 

Coordenador/a responsável no andamento das apresentações; 

-Definimos Coordenador/a responsável de cada sala de Comunicação Oral, a 

pessoa que irá nos auxiliar na dinâmica das apresentações, no controle do 

tempo, bem como na realização do debate após as apresentações (esta pessoa é 

a que foi alocada como a primeira a apresentar seu trabalho, conforme 

Cronograma denominado Apresentação_oral_final_salas); 

-Sugerimos que TODAS as apresentações sejam estruturadas com um tempo de 

10-12 minutos cada. Após as apresentações, sugerimos que aconteça um rico 

debate perante os trabalhos dos/as participantes de cada sala; 

-A exposição do trabalho poderá ser feita de duas formas: organização de uma 

apresentação em Power Point (tempo de 10-12 minutos) ou a exposição oral do 

trabalho dentro do mesmo tempo estipulado. Quem optar pela apresentação em 

Power Point disponibilizaremos nas salas o aparelho datashow e cabos, com 

exceção de notebook que ficará a cargo dos/as apresentadores/as; 

-Para tanto, sugerimos que os trabalhos a serem apresentados já estejam salvos 

na área de trabalho dos notebooks das pessoas apresentadoras, e também em 

um pendrive, assegurando que, caso ocorra imprevistos tenhamos, pelo menos, 

seu trabalho salvo em dois locais distintos; 

-Sugerimos que as pessoas responsáveis pela apresentação cheguem nas 

respectivas salas, de 10 a 15 minutos de antecedência para testar suas 

apresentações; 



-Os/As monitores irão coletar as respectivas assinaturas das pessoas 

responsáveis por cada apresentação para validar a participação no evento. 

-Caso o(a) autor(a) principal do respectivo trabalho tenha algum imprevisto no 

dia de sua exposição do trabalho solicitamos que, o(a) coautor(a) comunique 

ao(à) monitor(a) de sua sala ou mesmo ao(à) coordenador(a), a pessoa que irá 

apresentar em seu lugar para organização da dinâmica das atividades das 

Coordenações. 

 

Quaisquer dúvidas estamos à disposição,  
 

Comissão Científica do XXI ENEQ. 

 


