
 
 

Guia para Participação Virtual 

O EPPGEP 2022 está se aproximando e, mais uma vez, o encontro ocorrerá em formato 

remoto, nos dias 14, 15 e 16 de Setembro de 2022, por meio da plataforma Google 

Meet. 

Este guia traz informações sobre a elaboração da sua apresentação e também 

instruções para sua participação nas sessões. 

1. Apresentações 

As apresentações, que terão duração de 15 minutos, devem ser pré-gravadas e seguir as 

seguintes regras:  

a) Estrutura do vídeo: deve conter a gravação da apresentação com os slides, voz e, 

preferencialmente, vídeo do apresentador (que pode ser realizada com o uso de alguma 

plataforma gratuita como OBS, Google Meet, Zoom, PowerPoint, equipamento de 

gravação externo ou similares); 

b) Prazo de envio do vídeo da apresentação: 27/07/2022 

c) Formato: mp4 (tamanho máximo: 500Mb) 

d) Resolução: 720p ou superior 

e) Forma de envio: através da ferramenta de transferência de arquivos gratuita Wetransfer 

(https://wetransfer.com) para o e-mail: eppgep.anpepro@gmail.com. 

 

2. Sessões temáticas 

 

a) Durante o evento, poderão ocorrer duas sessões temáticas em paralelo com um 
moderador responsável e dois avaliadores (chair e co-chair) para cada sessão;  

b) A TODOS os participantes das sessões será pedido que entrem com os MICROFONES 
DESATIVADOS. É recomendado deixar as câmeras de vídeo ativadas para que haja 
interação visual;  

c) As apresentações serão veiculadas na plataforma na ordem pré-definida na programação 
de cada sessão;  

d) Ao final das apresentações, teremos 5 minutos para discussões. As perguntas dos 
avaliadores devem ser feitas de forma interativa e os demais participantes da sessão 
poderão se inscrever pelo chat para fazer perguntas;  

e) O autor principal deve estar presente durante toda a sessão de exibição do seu trabalho e 
ATIVAR MICROFONE E CÂMERA durante a etapa de discussão do seu trabalho. Caso o 
autor não esteja presente, a sua apresentação não será veiculada e consequentemente 
não poderá concorrer ao prêmio. 
 
Em caso de dúvidas sobre elaboração e envio da apresentação ou participação nas 
sessões temáticas, entrar em contato pelo e-mail: eppgep.anpepro@gmail.com 
 


