
 
 

INSTRUÇÕES AOS AVALIADORES DAS APRESENTAÇÕES 
 NAS SESSÕES VIRTUAIS (TEMÁTICAS) 

 
Agradecemos a sua disponibilidade para avaliar os trabalhos nas sessões virtuais do VII Simpósio Integrado da 
UNIFAL-MG – Transversalidade, Ciência e Afeto. Seguem abaixo informações importantes para a sua 
avaliação. 
 
As apresentações serão via google meet e você poderá acessar a sala virtual da sua sessão pelo link: 
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/foruns/, para isso é necessário que tenha cadastro no sistema 
CAEX; esteja inscrito no evento e tenha uma conta no Google. 
 
As orientações sobre esse procedimento podem ser encontradas/consultadas em https://www.unifal-
mg.edu.br/simposiointegrado/sessoes-tematicas/, assim como todas as informações sobre as sessões. 
 
Pedimos a gentileza de entrar na sala virtual com 30 (trinta) minutos de antecedência; 
 
As apresentações orais nas sessões temáticas remotas contarão com dois avaliadores, que se orientarão pelos 
seguintes critérios: 

a. Adequação do título ao conteúdo; 

b. Introdução; 

c. Justificativa/contribuição/relevância do trabalho nos aspectos científico, profissional e social; 

d. Objetivos (claros e bem definidos); 

e. Descrição da Metodologia; 

f. Resultados e análise da ação/pesquisa; 

g. Coerência das considerações finais/conclusões com os objetivos; 

h. Correto uso do tempo: máximo 15 minutos, mínimo 10 minutos; 

i. Exposição oral: clareza, uso correto da língua portuguesa, domínio do tema/segurança e capacidade crítica 
frente aos questionamentos; 

j. Slides: sequência da apresentação, uso correto da língua portuguesa nos slides, qualidade dos slides; 

Cada avaliador(a) atribuirá uma nota final de 0 (zero) a 10 (dez), com base na apreciação dos aspectos 
elencados. Deverá ser preenchido e enviado o formulário de avaliação, para cada trabalho. Esse formulário 
será enviado ao avaliador, por e-mail, pela coordenação do evento. Caso não receba esse e-mail favor entrar 
em contato com a organização do evento, o mais rápido possível, pelo e-mail: simposiointegrado@unifal-
mg.edu.br 

Os trabalhos serão classificados, em cada modalidade, de acordo com a média entre as notas atribuídas 
pelos(as) avaliadores(as); 

As Menções Honrosas serão atribuídas aos trabalhos melhor avaliados em cada modalidade/área (para todos) 
e serão anunciados na sessão de encerramento do evento. 

 


