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Olá! 

 
Agradecemos desde já seu interesse em participar do nosso evento. Sua contribuição 

é fundamental para qualidade da divulgação científica. 

 
Nesse tutorial, apresentamos questões gerais sobre os procedimentos de 

apresentação e avaliação dos trabalhos científicos, mas, caso persistam dúvidas, 

fique à vontade para contatar a comissão no e-mail 

conexaocientifica@unifametro.edu.br. 
 

Listamos algumas recomendações: 

 
o Verifique a alocação de seu(s) trabalho(s): E-SESSÃO, data, horário, link de 

acesso ou sala de apresentação (para aqueles que optaram por apresentação 

no campus); 

o Acesse a sala com antecedência para que o moderador o identifique na lista 

de relatores e possa lhe dar acesso no horário de sua apresentação; 

o Teste áudio e câmera antes da entrada. É importante que apresente seu 

trabalho com câmera ligada para sua identificação; 

o Procure um local tranquilo para realizar sua apresentação; 

o Atente ao tempo de apresentação (10 minutos para comunicações orais e 5 

minutos para e-pôster), tendo em vista este ser critério de avaliação. 

 
As apresentações serão projetadas por nossa equipe técnica. Todos os 

trabalhos estão organizados por ordem de apresentação na e-sessão. Não 

será possível alterar horários durante as e-sessões. 

 
Cada sessão temática contará com um MODERADOR e DOIS avaliadores que 

atuarão nas seguintes atividades: 

 
o O moderador realizará a abertura da sessão informando temáticas e dinâmica 

de apresentação e avaliação dos trabalhos. Este realiza a chamada de cada 

relator para início da apresentação; 

o Após cada apresentação, o moderador cede a palavra aos avaliadores para 

que estes realizem as considerações sobre a apresentação; 

o O avaliador preencherá ainda um formulário de avaliação pontuando os 

quesitos de avaliação (domínio e clareza; postura e comportamento; coesão 

e coerência; síntese, segurança e conhecimento; tempo adequado à 

apresentação); 

o Você poderá completar ou responder questionamentos após as considerações 

dos avaliadores (caso seja necessário); 

o Após concluída sua apresentação, o moderador realiza chamada do relator da 

sessão seguinte. 
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PROCEDIMENTOS DE ACESSO À SALA DA E-SESSÃO:  

 
Para acesso à sala da e-sessão, basta que você copie e cole em seu navegador o link 

de acesso que lhe foi encaminhado e realize os passos a seguir: 

 
1 – Ao clicar no link de acesso à sala, você visualizará a seguinte tela. Clicar em 

CONTINUE: 

 

 
2 – A plataforma solicitará acesso a sua câmera e microfone, na janela abaixo clicar 

em PERMITIR; 

 

 
3 – Na caixa DISPLAY NAME, preencher com seu nome. Esse será o nome exibido 

aos participantes da e-sessão. Após preencher, clicar em ENTER BROADCAST 

STUDIO: 



 

 

4 – Ao acessar a sala você verá a tela abaixo. Aqui os participantes ainda não 

visualizam sua imagem, pois sua tela só é projetada com o comando do moderador 

responsável pela sala. No canto direito, a aba PRIVATE CHAT permite que você se 

comunique com o moderador e a aba COMMENTS permite que você veja os 

comentários feitos pelos relatores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúvidas ou mais informações: conexaocientifica@unifametro.edu.br 

Abaixo l 
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