
 
 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS SALÃO DO CONHECIMENTO 
 

NORMAS E INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO 
 
Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados durante o evento, a realizar-se de 20 a              
23 de outubro. 
 
O trabalho deve ser apresentado por pelo menos um de seus autores, sendo vedada a               
apresentação por terceiros. 
 
Os trabalhos que não forem apresentados, não recebem certificado. 
 
As sessões serão organizadas por Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e área            
de conhecimento e distribuídas conforme o cronograma geral das apresentações: 
 

Terça-feira (20/10) Quarta-feira (21/10) Quinta-feira (22/10) Sexta-feira (23/10) 

Apresentações de 
trabalhos dos 
eventos: 

● Seminário de 
Iniciação 
Científica 

● Seminário de 
Inovação e 
Tecnologia 

● Jornada de 
Extensão 

Apresentações de 
trabalhos dos 
eventos: 

● Seminário de 
Iniciação 
Científica 

● Seminário de 
Inovação e 
Tecnologia 

● Jornada de 
Extensão 

Apresentações de 
trabalhos do 
evento: 

● Jornada de 
Pesquisa 

Apresentações de 
trabalhos do 
evento: 

● Debates 
sobre 
Inteligência 
Artificial 
(d.I.A) 

 
As apresentações serão realizadas de forma remota, utilizando o Google Meet. 
 
As salas virtuais serão organizadas pela Comissão Organizadora do Evento, não sendo            
possível a escolha de data pelos autores. 
 
O autor responsável pela inscrição receberá no seu e-mail um convite pelo Google Agenda,              
com o link para acesso à sala.  
 
Atenção!  

- Para acessar o Google Meet, participantes que possuem vínculo com a Unijuí devem             
utilizar sua conta institucional (@unijui ou @sou.unijui). 

- Participantes externos: será permitido o acesso com o endereço de e-mail do autor             
principal, informado no ato da inscrição.  

- Coautores de trabalhos que não possuem vínculo com a Unijuí e desejem participar             
de uma determinada sala, deverão requerer acesso, enviando e-mail para          

 

 



 
salao@unijui.edu.br até o dia 12 de outubro. As solicitações poderão ser           
encaminhadas após a divulgação do cronograma de apresentações. 

 
Para apresentação dos trabalhos, deve ser utilizado o modelo de apresentação do evento             
disponível neste link: 
 

Modelo de apresentação Salão do Conhecimento 2020 
 
Formato do arquivo para apresentação: Google Apresentações, PowerPoint ou PDF 
Atenção! Não é necessário a confecção de pôster. 
 
No primeiro slide deverá constar obrigatoriamente: 

● Título do trabalho 
● Autores 
● Evento  
● Área de conhecimento 
● Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
● Referência/identificação do trabalho 
● Agência de fomento (se houver) 

 
Demais itens são de responsabilidade do autor, observado o limite de tempo para             
apresentação. 
 
Trabalhos do Seminário de Iniciação Científica, Jornada de Extensão e Seminário de            
Inovação e Tecnologia (resumos): 
 

● O tempo disponível para apresentação será de até 10 (dez) minutos para exposição             
do autor. 

 
Trabalhos da Jornada de Pesquisa (trabalhos completos): 
 

● O tempo disponível para apresentação será de até 15 (dez) minutos para exposição             
do autor. 

 
As sessões iniciam às 19h30 e podem estender-se até às 22h30. 
 
Todos aqueles que irão apresentar trabalhos deverão ingressar na sala com 30 minutos de              
antecedência (às 19h) e permanecer durante toda a sessão. 
 
A ordem de apresentações será divulgada no cronograma, que será disponibilizado até o dia              
08 de outubro, no site do evento. 
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