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ENCONTRO INTEGRADO DOS PROGRAMAS DE ENSINO - EIPE
01 a 02 de dezembro de 2021

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA
O Encontro Integrado dos Programas de Ensino da UFRN, evento que se propõe a integrar os
diversos Programas e Projetos de Ensino coordenados pela PROGRAD/UFRN, será realizado no período
compreendido entre 01 e 02 de dezembro de 2021. Disponibilizamos aqui algumas instruções para os
autores que irão apresentar seus trabalhos (relatos de experiência). Os horários de apresentação
estarão disponíveis em breve em nosso site: www.sigeventos.ufrn.br/EIPE2021
ORIENTAÇÕES GERAIS:
- Nessa edição 2021 todos os trabalhos aprovados deverão apresentar suas experiências em sessões de
comunicação oral virtuais (realizadas em salas do Google Meet). A tabela com horários e links de cada
sala será divulgada até o dia 23 de novembro.
- Serão sessões com duração de uma hora e trinta minutos cada. Em cada sessão se apresentarão no
máximo 6 (seis) trabalhos. A exceção fica para as sessões no turno noturno, que durarão duas horas
cada (dividida em dois blocos de uma hora), nas quais poderão se apresentar no máximo 8 (oito)
trabalhos (quatro em cada bloco).
- Os trabalhos poderão assumir um formato de apresentação para projeção on-line. O tempo de
apresentação será de no máximo 10 (dez) minutos para cada trabalho selecionado, e ao final de cada
sessão ou bloco teremos um espaço para debates e questionamentos de no máximo 30 (trinta)
minutos.
- As sessões de comunicação oral virtual serão realizadas em salas virtuais do Google Meet. Cada sessão
contará com a presença de um mediador, e cada trabalho deverá ter pelo menos um dos autores como
apresentador (não é necessário que todos os autores apresentem, assim como a presença do docente
orientador/responsável é facultativa).
- Não disponibilizaremos modelo para a apresentação, mas recomendamos que seja utilizado o logotipo
(disponível no site do evento no menu de documentos) e a identificação do evento. Lembre-se que você
estará em uma sala virtual e terá apenas 10 minutos para explanação. Sugestão de alguns softwares
para preparar sua apresentação: Power Point, Canva, Bannersnack ou similares.
- Os integrantes do trabalho que estiverem presentes na sessão de comunicação oral virtual deverão
permanecer on-line durante todo o período em que durar a sessão para a qual seu trabalho foi
designado e preencher o formulário de presença que será disponibilizado pela equipe de monitores
antes do término das apresentações. Entrar no link de sua sessão preferencialmente com 10 (dez)
minutos de antecedência do horário marcado para iniciar.
Em caso de dúvidas, comunique-se por meio do seguinte e-mail: eipe@prograd.ufrn.br

