
 
 

 

NORMAS DE ORIENTAÇÕES PARA AS COMUNICAÇÕES ORAIS DO III 

SINESPP 

 

1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVO 

1.1 Considerando a atual situação pandêmica da Covid-19, a terceira edição do Simpósio 

Internacional Estado, Sociedade e Políticas Públicas apresentará formato integralmente 

online. Para tanto, o presente documento disponibiliza as regras de apresentação das 

Comunicações Orais para fins de organização das salas virtuais durante o evento.  

 

2 NORMAS E ORGANIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS  

2.1 As salas virtuais para apresentações dos trabalhos terão duração de 02 (duas) horas e serão 

realizadas concomitantemente de acordo com a programação, em horários e salas definidos, 

disponibilizadas no e-mail dos participantes. 

2.2 Cada Eixo Temático corresponderá a uma sala ou mais salas virtuais de apresentação de 

trabalhos e contará com 01 (um) coordenador vinculado a área temática proposta. 

2.3 Cada apresentação deverá ter duração máxima de 10 minutos. Após o limite de tempo, o 

microfone será desativado automaticamente. Será permitido apenas um apresentador por 

trabalho que deverá evidenciar o objetivo, metodologia, desenvolvimento e conclusão, 

presentes no trabalho escrito.  

2.4 Serão organizados um número máximo de 10 trabalhos por sala e 20 minutos para o 

debate, dividido em dois momentos.  

2.5 Após as 05 primeiras apresentações, será realizada a primeira bateria de debate, cujo 

tempo máximo será de 10 minutos. As perguntas e manifestações do debate serão realizadas, 

exclusivamente, por meio do chat. Após as apresentações posteriores, nova bateria de debate 

será realizada, também respeitando o tempo máximo de 10 minutos. 

2.6 Ao realizar o questionamento e/ou a manifestação, o participante deverá indicar o trabalho 

ao qual é destinada, cabendo ao coordenador do eixo mediar o debate. 

2.7 Será permitida a presença, na sala virtual, de participantes inscritos no evento que não 

realizaram inscrição de trabalhos, entretanto, deverão permanecer com áudios e câmeras 

desligados.  



 
 

2.8 A ordem dos trabalhos será definida pela Comissão de Comunicação Oral de acordo com 

a proximidade das temáticas e divulgada no site do evento e não poderá ser alterada pelos 

autores/apresentadores.  

2.9 Nas salas virtuais que constem até 05 trabalhos a serem apresentados, o Coordenador do 

Eixo Temático poderá, em acordo com os apresentadores, redefinir o tempo de apresentação 

dos trabalhos, desde que não ultrapasse o horário de 02 (duas) horas estabelecidas para a 

apresentação de todos os trabalhos e debate.  

 

3 EQUIPAMENTOS E LOCAL DE APRESENTAÇÃO  

3.1 Será facultado aos apresentadores o uso de slides, em formato Power Point 97-2003, 

como material de apoio às exposições.  

3.2 Os apresentadores que optarem por exibir slides deverão encaminhar o material até o dia 

18/10/2020 para a Comissão de Comunicação Oral no e-mail 

comunicacaooralsinespp@gmail.com, para fins de exibição de material, em casos de 

problemas técnicos.  

3.3. O encaminhamento do arquivo de apresentação não exime o apresentador da 

responsabilidade de exibição do material. A organização do evento só o fará em casos de 

problemas técnicos com os equipamentos dos apresentadores. 

3.4 Recomenda-se que as apresentações sejam realizadas em local de boa iluminação, poucos 

ruídos e acesso à internet rápida e estável.  

3.5 As apresentações serão realizadas pela plataforma Google Meet e recomenda-se que os 

autores/apresentadores entrem com antecedência mínima de 05 minutos antes do horário de 

abertura para apresentação dos trabalhos, cujo link de acesso será disponibilizado por e-mail 

pela organização do evento.  

3.6 Durante a apresentação dos autores, os demais membros da sala deverão desligar seus 

respectivos áudios e câmeras, para evitar interferências.  

3.7 A frequência será disponibilizada por meio de link no chat da sala virtual.  

 

4 DISPOSIÇÕES FINAIS  

4.1 As situações não previstas ou casos excepcionais referentes as comunicações orais serão 

resolvidos pela Comissão de Comunicação Oral, por meio do e-mail 

comunicacaooralsinespp@gmail.com.  
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