Prezados(as) Apresentadores
Estamos nos aproximando do “II Seminário Internacional e III Seminário Nacional
Formação Pedagógica e Pensamento Nômade: ensino, docência e criação”. Devido à
pandemia do Covid-19 o evento será totalmente virtual, entretanto, a qualidade e objetivos
do evento continuam os mesmos.
Compartilhamos algumas orientações importantes sobre a apresentação nos Grupos de
Trabalho (GTs), lembrando que há 6 GTs (1. Ensino e docência; 2. Infâncias e juventudes;
3. Diferença e inclusão; 4. Currículo, espaço e tempo; 5. Corpo e experimentação; 6.
Criação e arte):
1) Apresentações nos Grupos de Trabalho: as apresentações serão transmitidas via
Google Meet. Cada apresentação terá a duração de 15 minutos, acompanhados de mais 5
minutos para perguntas e debate. Em cada sala virtual, haverá 5 ou 6 trabalhos a serem
apresentados, portanto, é fundamental a organização do tempo (cada Sala virtual tem a
duração de 2 horas).
Para apresentação do seu trabalho, você poderá usar ppt ou projeção de imagens.
Compartilhamos um tutorial para orientar as apresentações de trabalhos no google meet.
Clique aqui e confira.
2) Edição no Sistema de Inscrição: Todos os inscritos no evento, interessados em
participar das apresentações dos GTs precisam editar a sua inscrição. Para isso, devem
acessar o Portal, inserir os dados (CPF e data de nascimento) e localizar o processo 3512 II SEMINÁRIO INTERNACIONAL E III SEMINÁRIO NACIONAL FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E
PENSAMENTO NÔMADE: ENSINO, DOCÊNCIA E CRIAÇÃO (OUVINTE/PARTICIPANTE) , em

seguida clicar em Ações -> Editar e marcar ✓ a(s) sala(s) de apresentações e
demais atividades de interesse. Por fim, clicar em Salvar e continuar e em
Confirmar. O inscrito receberá uma notificação no seu e-mail.
3) Acesso às Salas Virtuais do evento: As Salas Virtuais podem ser acessadas através
das informações contidas no e-mail recebido um dia antes da programação do GT (e-mail
cadastrado no momento da inscrição). Recomendamos que tanto os apresentadores,
quanto os ouvintes, escolham uma das salas de apresentação para acompanhar e debater
os trabalhos apresentados. Neste sentido, sugerimos que você permaneça na sala de
apresentação escolhida, até o final dos trabalhos.
4) Informação importante: Todos os autores deverão realizar a inscrição no evento e
efetuar o pagamento da sua inscrição. Salientamos que, para a publicação dos trabalhos
em Anais, todos os autores deverão efetuar o pagamento da sua inscrição no evento.
Agradecemos a parceria e a disponibilidade de estar conosco neste evento!
Comissão Organizadora

