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Prezados(as) apresentadores(as) de trabalhos do EAEG 2019,
Seguem algumas orientações importantes para as apresentações dos trabalhos.
1. A entrega dos crachás dos participantes acontecerá a partir das 08h00min no andar
térreo do Bloco C56 (Departamento de Informática) nos dias 10 e 11/10.
2. Todas as apresentações serão de 10 minutos, com mais cinco minutos de perguntas. É
importante respeitar este tempo para que não haja atrasos.
3. Três salas de aula do Bloco C56 serão utilizadas para as apresentações:
a. Sala 002 (térreo) – Trabalhos da Residência Pedagógica;
b. Sala 007 (térreo) – Trabalhos do PIBID;
c. Sala 101 (primeiro andar) – Trabalhos de Projetos de Ensino e Outros.
4. O
ensalamento
está
disponível
no
site
do
evento:
http://www.eaeg.uem.br/eaeg2019/portal/pages/ensalamento.php. Caso tenha alguma dúvida ou
haja necessidade de alguma correção, entrar em contato com a Divisão de Apoio
Pedagógico via telefone 3011-5187.
5. Todas as salas têm projetor e computador. Como os computadores possuem instalado o
sistema operacional Linux, sugerimos que as apresentações sejam salvas em PDF
para que não haja perda da formatação dos slides (o modelo de apresentação está
disponível no site do evento: http://www.eaeg.uem.br/eaeg2019/portal/pages/normas-parapublicacao.php).
6. Todos os apresentadores das sessões DEVEM chegar antes do início da sessão, para
que não haja distração daqueles que estarão apresentando. Tão logo chegue à sala, já
copie seu arquivo para o computador.
7. Cada sessão será coordenada por um(a) professor(a) ou professora convidado(a).
Ele(a) ficará responsável por controlar o tempo, organizar as perguntas e passar as
listas de presença.
A abertura do evento será realizada no Restaurante Universitário no dia 10/10/2019,
quinta-feira, a partir das 19h00min. A palestra de abertura será proferida por Tatiana Fiuza
Dourado Bastos, com o título “Ciência e Inovação para uma Sociedade Sustentável”.
No dia 11/10/2019, haverá uma palestra com o Prof. Dr. Dante Alves Medeiros Filho
(DIN/UEM) intitulada “Processo de Ensino e Aprendizagem e Tecnologias de Informação e
Comunicação”. A palestra acontecerá no Auditório do Bloco 67 das 08h30min às 10h00min.
Desejamos a todos/todas um excelente evento.

