
 

 

 

Instruções e sugestões para o SECHu – participantes com apresentação de trabalhos e 

ouvintes 

 

Participantes com apresentação de trabalhos em eixos temáticos 

 

 Solicitamos que, sempre que possível, os participantes vinculados à UFSCar conectem-

se com suas contas institucionais (E-mail UFSCar); 

 Conectem-se nos links disponibilizados na programação do evento. Aguardem a 

autorização do coordenador do eixo; 

 Mantenham os microfones fechados sempre que não estiverem apresentando; 

 Aqueles que forem apresentar usando recurso tais como Power Point podem enviar a 

apresentação até o dia 10/08 para o e-mail do evento 

(seminarioestudocondicaohumana@gmail.com), devidamente identificado no assunto 

do e-mail e no nome do arquivo anexado; 

 O tempo máximo apresentação é de 15 minutos. Solicitamos que não ultrapassem o 

tempo para que outros participantes não fiquem prejudicados; 

 A critério dos coordenadores e com aceitação dos participantes, poderá haver gravação 

das sessões;  

 

Participantes com apresentação de trabalhos em sessão se debates 

 Solicitamos que sempre que possível, os participantes vinculados à UFSCar conectem-

se com suas contas institucionais (E-mail UFSCar); 

 Conectem-se nos links disponibilizados na programação do evento. Aguardem a 

autorização do responsável pela sala; 

 Mantenham os microfones fechados sempre que não estiverem apresentando; 

 Aqueles que forem apresentar usando recurso tais como Power Point podem enviar a 

apresentação até o dia 10/08 para o e-mail do evento 

(seminarioestudocondicaohumana@gmail.com), devidamente identificado no assunto 

do e-mail e no nome do arquivo anexado; 

 O tempo máximo apresentação é de 20 minutos, seguida de debates e sugestões do 

debatedor do trabalho, com tempo também de 20 minutos. Solicitamos que não 

ultrapassem o tempo para que outros participantes não fiquem prejudicados; 

 

Ouvintes 

 Solicitamos que sempre que possível, os participantes vinculados à UFSCar conectem-

se com suas contas institucionais (E-mail UFSCar); 

 Conectem-se nos links disponibilizados na programação do evento. Aguarde a 

autorização do coordenador do eixo e dos responsáveis pelas salas das sessões de 
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debate (no caso de conferências e mesas redondas, as transmissões ocorrerão ao vivo 

via canal do YouTube do PPGECH - https://www.youtube.com/ppgech);  

 Mantenham os microfones fechados; 

 A critério dos coordenadores de eixo, os ouvintes poderão se manifestar no momento 

do debate; 

 Nas sessões de debate não haverá manifestação dos ouvintes; 

 Todos os ouvintes deverão registrar presença no chat da sala do Google Meet (em 

sessões de debate e de eixos temáticos) e via formulário online disponibilizado no chat 

ao vivo das transmissões de mesas redondas e conferências. 

 Somente haverá certificação para ouvintes inscritos no evento.  
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