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Chamada para apresentação de trabalhos – Instruções para inscrição dos 
comunicadores orais 

 
1) Modalidade dos trabalhos: comunicação oral  
2) Período de apresentação de propostas: 03 de junho a 11 de agosto 
3) Resultado da avaliação das propostas de comunicação: 08 de setembro 
4) Para apresentar uma proposta de comunicação é necessário o preenchimento do 
formulário online.  
5) No formulário o proponente deverá preencher os seguintes dados:  
a) Nome completo  
b) Instituição a que se vincula (se for o caso)  
c) Titulação  
d) Link do currículo Lattes (se for o caso)  
e) E-mail  
f) Resumo do trabalho a ser apresentado (mínimo de 100 e máximo de 200 palavras)  
g) Seção Temática a que se endereça a comunicação (1ª opção)  
h) Seção Temática a que se endereça a comunicação (2ª opção)  
6) Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta de comunicação  
7) Cada proposta de comunicação poderá ter até dois autores  
DAS COMUNICAÇÕES  
1) Uma comunicação é composta por apresentação oral e debate  
2) Todas as STs contarão com data show e computador com libreoffice. O uso de 
qualquer outro programa dependerá de solicitação prévia, que poderá não ter como ser 
atendida  
3) Para cada comunicação serão reservados 20min para a apresentação  
4) Para cada comunicação serão reservados 10min para debate  
5) Os 10min de debate poderão ocorrer imediatamente após cada apresentação, ou 
após um bloco de apresentações, ou ao final de cada rodada de apresentações, a critério 
dxs coordenadorxs de ST  
6) Se uma ST não contar com o número máximo de comunicações inscritas, o tempo de 
cada comunicação poderá ser aumentado tanto na apresentação, quanto no debate, a 
critério dxs coordenadorxs da ST  
7) Cada Seção Temática terá até três rodadas de comunicação distribuídas da seguinte 
forma:  
a) dia 20 de novembro de 14h às 18h com pausa de 16h às 16h30 (máx. 07 
comunicações)  
b) dia 21 de novembro de 9h às 12h com pausa de 10 às 10h30 (Max. 06 comunicações)  

https://docs.google.com/forms/d/1icwsNGIDgN7V6WbQXbB6sNg3HHqYTOZmpSp5z50s45U/viewform


c) dia 22 de novembro de 09h às 12h com pausa de 10 às 10h30 (Max. 06 comunicações)  
 8) Cada ST terá até 19 comunicações que serão agrupadas pelas coordenadoras das STs.  
9) Poderá ser cancelada a ST que não tiver um mínimo de 06 comunicações inscritas 
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