
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG

19ª MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA

Guia para as Bancas Mediadoras 

Está chegando a hora.  A 19ª Mostra de Produção Universitária da FURG vai

começar! 

Você  será  banca  mediadora  de  algum  dos  eventos  desta  Mostra.  Por  isso,

estamos passando aqui para te auxiliar, afinal é nossa primeira MPU virtual. Não

se preocupe, as vezes nos sentimos um pouco perdido, mas vai dar tudo certo! 

A mostra acontecerá na plataforma http://moodle.sead.furg  .br  . Para acessar a

plataforma  você  precisa  estar  cadastrado.  Se  ainda  não  tem  cadastro  você

poderá  realizá-lo  no  link  “CADASTRAMENTO  DE  USUÁRIO”,  nesta  mesma

plataforma.

Enquanto banca mediadora o que você precisa fazer?

 Entrar  na  plataforma,  acessar  o  evento  19ª  Mostra  da  Produção

Universitária,  e  clicar  no  evento  que  irá  participar  como  moderador.

Dentro de cada evento existe uma organização de salas, elas estão todas

numeradas (como fazíamos na modalidade presencial). 

 Localize sua sala, aquela informada para você no sistemas.furg – MPU.

Na  sala  você  encontra  a  lista  dos  trabalhos  com  título,  nome  do

apresentador, vídeo, fórum e resumo.  Os vídeos que foram entregues no

prazo já estão lá, identificados, ao lado do nome do participante. 

 A apresentação de trabalho se dará em dois momentos: o primeiro será

para a visualização dos vídeos e interação escrita, no Fórum específico de

cada  trabalho.  Esse  primeiro  momento  terá  duração  de  1h e  30mim.

Após esse período, acontecerá o segundo momento de apresentação: as

rodas de conversa nas salas virtuais.

 Entre em contato com seus colegas moderadores. Sugerimos que um de

vocês assuma o papel de coordenador de sala. O link para a sala virtual

deverá ser criado por um dos moderadores. Sugerimos que você utilize a

plataforma https://conferenciaweb.rnp.br/ , mas você pode utilizar outra

que esteja mais acostumado.
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 Assim que você gerar o link da sala, você irá compartilhar ele na lista dos

fóruns  da  sala,  inserindo-o  no  primeiro  tópico  mostrado  na  lista  –

chamado Link  para  discussão ao vivo.  Assim os  participantes  poderão

acessa o link e ir para sua sala ao vivo.

 Lembramos que a presença dos apresentadores nas salas virtuais não é

obrigatória. 

 A função dos moderadores é acolher os participantes, explicar como se

dará a conversa, controlar o tempo e contribuir com o trabalho que foi

apresentado, destacando potencialidades e limites.

 Lembramos que a  roda de conversa virtual  será no formato síncrono.

Peça aos participantes para escreverem seus nomes no chat, como uma

forma de registro. Se possível, faça print de tela e registre o encontro.

Desejamos  a  vocês  uma  linda  Mostra!  Lembrando  que  a  lindeza  do

evento está na possibilidade da partilha!

Atenciosamente

Coordenação da 19ª MPU
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