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CIRCULAR   

INSTRUÇÕES AOS AUTORES DE COMUNICAÇÃO EM 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

 
Prezado autor de comunicação em Simpósio Temático,  

 

Vimos informar, por meio desta circular, procedimentos adotados pelos autores dos simpósios 

temáticos, de modo a organizar a dinâmica desta modalidade de participação no 1º FIS.  

 

1. Os simpósios temáticos terão duração de 1h10min (entre 17h e 18h10). Cada simpósio contemplará 8 

trabalhos, 4 no dia 26/11; 4 no dia 27/11. Alguns coordenadores definiram dinâmicas específicas para os 

simpósios que coordenam e acordaram em enviar aos autores dos trabalhos selecionados as instruções 

específicas.  

 

2. em virtude da duração das seções – e de modo a garantir o espaço para a discussão qualificada –  cada 

apresentação deverá ocorrer em 10 minutos. Desse modo, é possível garantir 30 minutos, em cada um dos 

dias, para o debate dos trabalhos. Haverá um monitor em cada sala com a responsabilidade de controlar 

rigorosamente o tempo de cada apresentação;  

 

3. se o participante quiser projetar sua apresentação, solicitamos que os arquivos estejam salvos nos 

formatos Microsoft PowerPoint® ou PDF® ou Impress (editor de apresentações do LibreOffice). 

Recomendamos enfaticamente que não se utilizem ferramentas online para edição/configuração de  

apresentações; 

 

4. caso se projetem vídeos/áudios/outros recursos multimidia durante as apresentações, pedimos aos 

participantes que já tragam os arquivos devidamente salvos em mídias portáteis. Não há acesso à Internet 

nas salas em que ocorrerão os simpósios.  

 

Desde já agradecemos pela participação de todos e pela acolhida da comunidade à proposta do 

evento.  

 

Cordialmente,  
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Marcos Luiz Wiedemer (UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
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Danielle Kely Gomes (UFRJ)  
Eliete Figueira Batista da Silveira (UFRJ)  

Marcelo  Alexandre Silva Lopes de Melo (UFRJ) 
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