VIII ENCONTRO MINEIRO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
VIII EMEM
11 a 14 de outubro de 2018 – ITUIUTABA - MG

ORIENTAÇÕES SOBRE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Prezado autor, o VIII Encontro Mineiro de Educação Matemática acontecerá do dia
11 e 14 de outubro de 2018, na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal,
localizado na Rua Vinte, nº 1600 - Tupã, em Ituiutaba/MG. Com a proximidade do evento,
encaminhamos algumas informações importantes.

Reserve alguns minutos para ler cuidadosamente estas orientações


Lembre-se que a apresentação dos trabalhos no evento está condicionada ao
pagamento da taxa de inscrição. Assim, TODOS os autores de trabalhos
deverão estar devidamente inscritos no evento.



Ressalta-se ainda que é responsabilidade dos autores providenciar a correção
de linguagem dos trabalhos antes da publicação dos Anais, e que no caso dos
trabalhos “Aprovados com Alterações”, os mesmos devem ser reenviados com
as devidas correções pontuadas pelos pareceristas.

Modalidade Comunicação Científica


Os trabalhos da modalidade Comunicação Científica serão apresentados
oralmente, de acordo com o eixo em que cada trabalho foi inscrito.



No website do VIII EMEM, encontra-se a programação detalhada das
atividades do evento, com indicações de horários e de salas em que ocorrerão
as apresentações de todos os trabalhos.



As sessões de apresentação dos trabalhos da modalidade Comunicação
Científica ocorrerão em dois momentos:
 Dia 12/10 (sexta-feira), das 14h às 16h.
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 Dia 14/10 (domingo), das 08h às 09h40.


As salas do Campus Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, onde
serão apresentados todos os trabalhos, são equipadas com datashow.
Ressalta-se que os cabos disponíveis para conexão ao Datashow são do tipo
VGA.



Cada apresentador de trabalho deverá trazer e/ou utilizar seu próprio
computador (notebook ou similar), caso necessite desse recurso em sua
apresentação.



Não será disponibilizado um modelo para a elaboração das apresentações de
slide.



Os cabos disponíveis nas salas do Campus, para conectar o datashow ao
computador, são do tipo VGA. Caso seu computador exija outro tipo de
conexão, você deverá trazer um adaptador. IMPORTANTE: O EVENTO OU A
UNIVERSIDADE NÃO DISPÕEM DESSES ADAPTADORES E/OU CABOS DE
EXTENSÃO ELÉTRICA PARA FORNECER AOS APRESENTADORES DE
TRABALHOS.



Cada sala terá um coordenador de sessão que será o responsável por definir a
ordem dos apresentadores, cronometrar o tempo para cada apresentação, bem
como conduzir o momento de discussão dos trabalhos com vistas ao tempo e o
bom andamento do debate.



O tempo aproximado de apresentação de cada trabalho da modalidade
Comunicação Científica, será de 15 a 20 min de apresentação, mais 15 a 10
minutos para debate (30 min para cada trabalho).
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Modalidade Roda de Conversa


Os trabalhos da modalidade Roda de Conversa serão socializados em rodas
de conversa, de acordo com o eixo em que cada trabalho foi inscrito.



Nessa dinâmica de apresentação, o debate e o diálogo serão o principal meio
de comunicação das produções científicas. Nesse sentido, NÃO será
necessário que os autores organizem apresentações de slides, bem como
NÃO serão disponibilizados recursos multimídias.



Ressalta-se, no entanto, que o(s) autor(es) terá(ão), aproximadamente, 10 min
para expor(em) oralmente o seu trabalho na respectiva roda de conversa.



Cada coordenador de sessão/roda de conversa organizará o debate dentro da
temática do respectivo eixo.



As rodas de conversa ocorrerão no dia 12/10 (sexta-feira) das 16h30 às 18h30.



No website do VIII EMEM, encontra-se a programação detalhada das
atividades do evento, com indicações de horários e de salas em que ocorrerão
as apresentações de todos os trabalhos.

Somente receberão CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO o(s) autor(es) que
estiver(em) presente(s): durante toda a sessão de apresentação e, naturalmente,
apresentar(em) o seu trabalho; e/ou na respectiva roda de conversa reservada para a
exposição e o debate do seu trabalho.
Não se esqueça de assinar a lista de presença, bem como de verificar/conferir, na
respectiva lista, o seu nome completo e o título do trabalho.

Atenciosamente,
Comissão Científica
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