EXPOSITORES DA MNR 2020
Edição Virtual
Seja muito bem-vindo à MNR - Mostra Nacional de Robótica NACIONAL – Edição Virtual 2020. É um prazer tê-lo como
Expositor da Mostra Presencial – Edição Virtual! Reunimos aqui algumas instruções importantes para sua participação
no evento.
CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NO SISTEMA OLIMPO ATÉ 4/11/2020
•
•
•
•

O formulário disponível no sistema Olimpo > Menu: Minhas Participações > MNR.
Somente deve ser preenchido 1 (um) formulário, por um(a) autor(a) de um ou mais projetos. Para submeter o
formulário clique no botão "Salvar".
O procedimento de confirmação da presença deve ser realizado até 4/11/2020.
A agenda de apresentações será divulgada no site da MNR até 8/11/2020.

PARA APRESENTAÇÃO:
•

•
•
•
•

•

•

Após o procedimento de confirmação de presença, verifique a agenda com a programação do evento disponível
no
site
da
MNR
e
também
afixado
na
área
de
exposição
(http://www.mnr.org.br/presencial.php#agendaapresentacao);
Os turnos de apresentação são: Manhã: 9h às 12h; / Tarde: 14h às 17h;
Não é permitida a alteração de horário/data da apresentação;
As sessões de apresentações serão realizadas via Zoom. O link será disponibilizado na página da MNR e um
email será enviado para os participantes com mais instruções no dia 8/11/2020;
As apresentações terão 10 minutos de duração + 5 de perguntas. As equipes poderão, durante suas
apresentações, exibir vídeos, utilizar slides, fotos ou imagens de seus projetos. Ao menos um dos autores do
trabalho deve apresentar o projeto.
Pedimos ao que se prepare antecipadamente para a apresentação. Verifique se a câmera e microfone estão
funcionando, se o local para apresentação não sofre interferências e se o material que você vai usar para
apresentação está em ordem;
As apresentações serão transmitidas para o público geral em nosso canal no Youtube em
https://www.youtube.com/mostranacionalderoboticamnr

DICAS
Recomendamos seguir algumas dicas para que a apresentação da sua equipe fique com boa qualidade e não
prejudique a apresentação do seu projeto:
•
•
•
•

Escolha um ambiente tranquilo, com boa iluminação e pouco ruído externo;
Prefira um fundo neutro - como uma parede, por exemplo;
Caso você vá apresentar o seu projeto físico, posicione o mesmo em uma plataforma, mesa ou outro ponto de
apoio. Assim, é possível ver o projeto.
Se for gravar um vídeo para utilizar na apresentação usando o celular, grave sempre na posição horizontal.

AVALIAÇÃO E RESULTADO:
•
•

Um número arbitrário de avaliadores estará presente na sala no momento da apresentação;
Todos os trabalhos considerados aprovados serão publicados nos anais da MNR. Detalhes serão enviados por
e-mail aos participantes logo após o término do período de avaliação.
Para qualquer necessidade, nossa equipe estará presente em toda sessão para ajudá-lo.
organizacao@mnr.org.br

