Prezadas e Prezados Docentes:
Coordenações de Salas – Apresentação de Trabalhos,
Inicialmente, agradecemos a disposição em coordenar salas de apresentação de trabalhos no II SIPEC Seminário de Integração: Pesquisa, Extensão, Cultura e Inovação Tecnológica, que congrega o VII EAIC –
Encontro Anual de Iniciação Científica – e o IV EAEX - Encontro Anual de Extensão e Cultura.
Como é de conhecimento, o evento ocorrerá entre os dias 3 e 10/11, todo online, contando com: mesa
redonda de abertura; uma palestra, três minicursos e as apresentações de resultados de projetos.
Os ensalamentos, com especificação de datas/horários, constam na página do evento:
https://sipec.unespar.edu.br/resumos.php. Solicitamos a gentileza de acessarem e confirmarem o
respectivo dia/horário de sua participação para coordenar sala.
As apresentações de trabalhos serão realizadas por salas do meet, as quais serão “abertas” por esta
Diretoria. Os links serão disponibilizados aos participantes 30min antes do horário previsto para o início de
cada sala.
Entre os dias 2 e 3/11, a equipe da Diretoria de Pesquisa e Extensão está organizando a abertura de todas as
salas meet. Cada coordenador de sala, cf. o ensalamento, receberá por e-mail a informação, já com o link de
acesso (o mesmo que será disponibilizado aos apresentadores). Cada sala terá um membro da equipe técnica
do evento que ficará responsável pelo aceite dos participantes à sala e gestão de eventuais problemas de
tecnologia.
As salas/sessões estão organizadas da seguinte forma:
→ MANHÃ:
Sessão 1: 8h30 - 9h50: 4 comunicações de 15min/cada (10min de apres. e 5 de debate)
10min de intervalo
Sessão 2: 10h - 11h20: 4 comunicações de 15min/cada.
→ TARDE:
Sessão 1: 13h30 - 14h50: 4 comunicações de 15min/cada (10min de apres. e 5 de debate)
10min de intervalo
Sessão 2: 15h - 16h40: 4 comunicações de 15min/cada (10min de apres. e 5 de debate)
→ NOITE:
Sessão 1: 19h – 20h20: 4 comunicações de 15min/cada (10min de apres. e 5 de debate)
10min de intervalo
Sessão 2: 20h30 – 21h50: 4 comunicações de 15min/cada (10min de apres. e 5 de debate)
Em sua atuação como coordenador de sala, solicitamos proceder aos seguintes encaminhamentos:
- Orientar aos participantes o tempo de cada apresentação e respectivo debate.
- “Controlar” este tempo e informar que será avisado oralmente quando faltar 3min para o término e quando
terminar.
- Encaminhar os debates e, para isso, orientamos consultar os resumos dos trabalhos a serem apresentados
em sua sala, a ser disponibilizado no site até o início do evento - https://sipec.unespar.edu.br/.
- Logo após o término de sua sala, enviar e-mail à Diretoria de Pesquisa (para comunicações do EAIC) –
prppg.pesquisa@unespar.edu.br – ou à Diretoria de Extensão (projetos de extensão)
diretoria.extensao@unespar.edu.br, com as informações relativas às apresentações. A partir do ensalamento,
especificar: a) quais apresentadores estiveram presentes e quais ausentes; b) eventuais “trocas”/substituições
de apresentadores; c) se os slides seguem o modelo padrão do evento; d) outras situações que julgar
necessário informar.
Abaixo, registramos orientações que podem proporcionar melhor qualidade às apresentações, em
termos de acesso online:

- O acesso pode ser realizado via celular ou computador. Certifique-se de que o aparelho utilizado tem
bateria suficiente.
- Quando os apresentadores ingressarem, solicitem que já testem o compartilhamento de tela com o material
da apresentação.
- Orientem que escolham um local bem iluminado e evitem posicionar-se com alguma luz forte ao fundo.
- Não é necessário utilizar câmera ou microfone especial, as embutidas nos celulares e computadores
geralmente são suficientes.
- Se possível, conectar a internet por cabo e não wi-fi (pode evitar possíveis oscilações no sinal).
- Áudio e câmera deverão ser ativados apenas no momento de cada apresentação/fala.
Ratificamos o convite para participar das atividades e, também, sugerimos que compartilhem a divulgação
do evento junto a seus contatos e estudantes.
Quaisquer dúvidas, orientamos que entre em contato com a coordenação de Iniciação Científica ou Divisão
de Extensão e Cultura de seu campus.

Cordialmente,
Comissão Organizadora

