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INSTRUÇÕES PARA AS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS PARA O 
VI SEMINÁRIO CIENTÍFICO DOUNIFACIG 2020 

V JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA   
 

 
 

 

Os trabalhos apresentados no formato Banner On-line terão apresentação 
com duração de 05 minutos, acrescidos de 05 minutos para dúvidas, esclarecimentos 
e debates. As apresentações dos  banners devem ser feitos por meio de slides, 
seguindo o Template de slides do seminário, disponível no site 
https://unifacig.edu.br/seminario-cientifico-unifacig/. Não existe limite para o número 
de slides, ficando à critério do participante, porém o tempo de 5 minutos de 
apresentação deve ser respeitado. 
 

Os trabalhos apresentados no formato Apresentação Oral terão apresentação 
com duração de 10 minutos, acrescidos de 05 minutos para dúvidas, esclarecimentos 
e debates. A apresentação deve ser feita por meio de slides, seguindo o Template de 
slides do seminário, disponível no site https://unifacig.edu.br/seminario-cientifico-
unifacig/. Não existe limite para o número de slides, ficando à critério do 
participante, porém o tempo de 10 minutos de apresentação deve ser 
respeitado.   

 
Para apresentação dos slides na sala do Google Meet, tanto para formato 

Banner on-line quanto Apresentação Oral é necessário que o participante 
apresentador compartilhe sua tela com os ouvintes, clicando em ‘Apresentar a tela’ 
e em seguida clicando em ‘A tela inteira’ como mostrado abaixo: 
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 Após esse procedimento uma tela se abrirá, solicitando que o apresentador 
selecione a tela que deseja compartilhar. Selecione a tela que deseja compartilhar e 
clique no botão ‘compartilhar’, conforme instruções abaixo, após este procedimento 
todos os participante irão ver a tela do apresentador.  

 

 
 
 
 


