
Conjunto de regras para o bom funcionamento das seções de apresentação de 

trabalhos 19ª MPU Virtual 

 

REGRAS GERAIS PARA O EVENTO 

1. Todos os autores apresentadores deverão elaborar uma apresentação, conforme o 

roteiro e tutorial, disponibilizados pela organização do evento. 

2. As apresentações assíncronas e interação no fórum do evento são obrigatórias para 

autores apresentadores. 

3. O link da apresentação do Canal Youtube de cada autor apresentador será enviado por 

ele para a Comissão Organizadora via e-mail mpu@furg.br  

4. Esses links serão organizados pela comissão nas salas criadas em cada turno do 

evento. 

5. As salas criadas no Moodle ficarão disponíveis durante todo o evento para visualização 

dos vídeos e resumos.  

6. A interação entre os participantes, através do fórum escrito, ocorrerá, 

preferencialmente, durante a sessão.  

7. Posteriormente haverá, facultativamente, seção de discussão síncrona, ao final da 

sessão. Será utilizada preferencialmente a plataforma 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/. Caso não funcione, outro link será 

disponibilizado. 

8. Os apresentadores deverão ficar disponíveis para a interação durante a programação 

da sua apresentação. Mas poderão interagir durante todo o evento, caso seja arguido, 

no fórum de debate. 

9. A banca mediadora será a responsável pela mediação do debate nos fóruns. 

10. Problemas no acesso ou outros tipos de dificuldades encontradas pelos participantes 

durante o evento devem ser comunicados à Secretaria do evento através do fórum 

aberto no ambiente Moodle (Secretaria virtual), no email mpu@furg.br, ou ao monitor 

de cada sessão. 

11. A sessão virtual terá duração de no máximo 3 horas, das quais a metade será 

destinada à visualização dos vídeos e resumos e a outra metade à discussão síncrona. 

 

PARA OS APRESENTADORES 

1. Devem elaborar um vídeo de até 05 minutos de duração total, contendo a 

apresentação do trabalho, conforme orientações disponibilizadas pela Comissão. 

2. O Resumo da apresentação, enviado no ato da inscrição, estará disponível através de 

link na sala virtual. 

3. Os autores apresentadores dos trabalhos deverão estar disponíveis para as discussões 

do seu trabalho no Moodle – no momento determinado pela programação do evento, 

sempre que possível, a fim de dialogarem com os demais participantes e com a banca 

mediadora. 
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4. As discussões serão no formato assíncrono, nos fóruns de debates criados para a 

interação na sala no Moodle e acessível durante todo o evento. 

5. A discussão também ocorrerá de forma síncrona, ao final de cada sessão/sala virtual, 

também no Moodle, que conduzirá os participante as uma sala no WebConf. O tempo 

de discussão será de no máximo 90 minutos. 

6. O link da apresentação do Canal Youtube de cada apresentador será enviado por ele(a) 

para a Comissão Organizadora, via e-mail mpu@furg.br, impreterivelmente, até a data 

limite informada no calendário da MPU (06 de novembro). 

7. Os autores apresentadores poderão frequentar o Moodle e a sala que seu trabalho foi 

alocado durante todo o evento para interagir com interessados no seu trabalho. 

8. Os autores apresentadores deverão responder às questões formuladas pela banca 

mediadora e pelos demais participantes do fórum, relacionadas ao seu trabalho. Os 

fóruns ficarão abertos para postagens e respostas durante todo o evento, mas sugere-

se que as respostas ocorram preferencialmente durante o período de cada sessão e 

durante a discussão síncrona. 

 

PARA A BANCA MEDIADORA 

1. Os membros da banca mediadora deverão conhecer com antecedência os trabalhos 

que irão mediar a discussão: resumo e acesso aos links dos vídeos. Será disponibilizado 

tempo de 90 minutos para os participantes das seções assistirem aos vídeos e/ou 

consultarem os resumos, antes da discussão síncrona. 

2. A banca deverá iniciar a mediação no horário indicado pela programação. A Comissão 

Organizadora sugere que a discussão ocorra na mesma sequência dos vídeos, com 

tempo e oportunidade de manifestação semelhante para os apresentadores. 

3. A banca deverá priorizar o conteúdo das apresentações, e menor atenção à qualidade 

técnica e estética do vídeo. 

4. A banca mediadora deverá considerar se o autor apresentador atendeu ao que foi 

solicitado nas regras e tutoriais disponibilizados pela Comissão. 

5. A banca deverá iniciar a mediação do fórum de debate com considerações sobre os 

trabalhos daquela sessão virtual e com questões para estimular o debate. 

6. A banca irá coordenar o debate e estimular que os demais ouvintes e colaboradores 

participem da discussão, no fórum e síncrona. Recomenda-se distribuir o tempo 

igualmente entre os apresentadores. 

7. A discussão no fórum (escrito) poderá acontecer durante todo o evento e poderá 

subsidiar as discussões síncronas. 

8. Ao início de cada sessão a banca deverá criar um link no Webconf 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/, a ser disponibilizado no Fórum da sessão, 

para realização da discussão síncrona. Caso não funcione, outro link será 

disponibilizado. 

 

PARA OS OUVINTES 

1. Acessar as salas do evento, conforme a programação. 
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2. Assistir as apresentações dos vídeos nos links disponibilizados nas salas e consultar os 

resumos. 

3. Interagir nos fóruns de debate dos trabalhos. 

 

PARA OS MONITORES 

1. Colocar no início de cada sessão as regras gerais, conforme orientação da Comissão. 

2. Pedir que os ouvintes registrem sua presença no Fórum, colocando nome completo. 

3. Copiar todo o conteúdo do fórum e salvar em arquivo Word, para envio à Comissão 

mpu@furg.br  

4. Repassar problemas no funcionamento para a Comissão Organizadora, através dos 

grupos e canais disponibilizados. 
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