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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS 
 
 

INSTRUÇÕES BÁSICAS 
 

 Para as apresentações orais, as salas estarão equipadas com data show e netbook/PC; 
 As comunicações orais terão duração de 20 (vinte) minutos, sendo 15 (quinze) minutos 

destinados à apresentação do(a) aluno(a) e 05 (cinco) minutos para perguntas/debates; 
 Será avisado ao aluno, por meio de cartaz, quando restarem 05 (cinco) minutos e 01 (um) 

minuto para o término da apresentação. No momento em que totalizar 15 (quinze) 
minutos, o aluno será comunicado, por meio de cartaz, que necessitará finalizar sua 
apresentação. 

 Os arquivos com apresentação deverão estar salvos em pen drive, em formato ppt/pptx. 
Os netbooks disponibilizados nas salas de apresentação não possuem leitor de CD; 

 Solicitamos que para evitar problemas de compatibilidade, os arquivos sejam salvos 
também em formato PDF. 

 
Observações: 

 Não se esqueça de assinar a lista de frequência. Ela comprova que você apresentou seu 
trabalho e lhe garante a emissão do seu certificado. 

 Não serão entregues certificados cujos bolsistas/alunos não assinarem a lista de 
frequência. Caso, por algum motivo, o monitor de sala não a disponibilize, comunique o 
fato imediatamente na secretaria do Evento, anotando o dia, hora e o nome do servidor 
com quem falou. Comunicações não realizadas imediatamente não serão posteriormente 
aceitas. 

 Os Certificados de participação estarão disponíveis para download no sistema online, em 
até 60 dias após o evento; 

 Possíveis correções de erros de digitação no certificado poderão ser solicitadas à 
Coordenação Geral de Programas Acadêmicos e de Iniciação Científica – CGPAIC (3216-
7195/3216-7354; cgpaic@prpg.ufpb.br). Lembramos que os dados são extraídos do 
sistema online (SIGPRPG), se lá estiverem errados, com certeza o certificado também sairá 
com erro. O prazo para solicitação de correção de erro ou ausência de certificado é de até 
60 dias após o evento. Após este prazo, será emitida apenas uma declaração de que o 
estudante apresentou seu trabalho no ENIC. 
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