
                                                                                                                   
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO ORAL  

 

1. Orientações Gerais 

 

1.1 Os autores apresentarão seus trabalhos oralmente, em sessão presencial para 

uma banca avaliadora, no tempo máximo de 10 minutos, sendo reservado mais 5 

minutos para as perguntas dos avaliadores.  

1.2 A apresentação oral incluirá uma descrição do trabalho desenvolvido pelo bolsista, 

destacando os objetivos, a metodologia, os resultados alcançados/esperados e as 

conclusões/perspectivas futuras.  

1.3 A data e o horário das sessões de apresentação oral com a indicação dos 

trabalhos que farão parte de cada sessão e do autor responsável pela apresentação 

será divulgada no site da Mostra. 

1.4 Cada autor é responsável por acessar o site da Mostra e conferir a data de 

apresentação do seu trabalho. 

1.5 A indicação das salas das respectivas sessões de apresentação oral será 

disponibilizada no site da Mostra com até 24h de antecedência do horário da sessão. 

1.6 O apresentador deverá estar na sala com antecedência mínima de 15 minutos 

para disponibilização do material que será apresentado. 

1.7 Cada sala terá o assessoramento de dois monitores. 

 

2. Banca Avaliadora 

 

2.1 Cada autor será avaliado por uma banca examinadora composta por até 3 

avaliadores que podem ser professores da UFCSPA ou de outras Instituições de 

Ensino Superior e alunos dos Programas de Pós-Graduação da UFCSPA. 

2.2 Serão avaliados o resumo e a apresentação oral.  

2.2.1 Os avaliadores terão acesso aos resumos com antecedência.  

2.2.2 Os autores terão 10 minutos para apresentarem os trabalhos oralmente 

para a banca avaliadora, em sessões de apresentação divididas por categoria e 

subcategorias, sempre que possível. Serão reservados 5 minutos para as perguntas 



                                                                                                                   
dos avaliadores. Os parâmetros utilizados para avaliação dos resumos e da 

apresentação oral serão: 

a) adequação às normas de elaboração do resumo; 

b) título adequado ao objeto de trabalho; 

c) delimitação dos objetivos; 

d) adequação da metodologia aos objetivos propostos e as condições de viabilidade; 

e) adequação dos resultados obtidos/esperados aos objetivos propostos. 

f) postura, linguagem e qualidade dos slides; 

g) clareza e objetividade; 

h) domínio do assunto; 

i) cumprimento do tempo. 


