Monitores de Salas/Corredores – EAIC e EAITI
Solicitamos observar as seguintes instruções:

Verificar se no seu material que será retirado com o Monitor de
Corredor do Bloco onde você irá trabalhar, encontram-se os
seguintes itens:
1. Pasta(s) do(s) Coordenador(es) das sessões/sala/período em
que você foi designado para atuar como monitor. Dentro das
pastas deverá conter: crachá do coordenador e lista(s) das
sessões e trabalhos que serão apresentados na sua
sala/período;
2. Listas com a Programação dos trabalhos da sala sob seu apoio,
que deverão ser afixadas ao lado da porta de entrada da sala de
forma que todos possam ver quais trabalhos serão
apresentados no período (manhã ou tarde);
3. Coletor de dados/código de barras.














O seu Kit de apresentador e camiseta de monitor deverão
ser retirados no dia 8, segunda-feira, à tarde no Auditório
Ney Marques. O Kit conterá:
1 exemplar do Caderno de Programação do 21º Encontro Anual
de Iniciação Científica;
Porta Crachá contendo: Crachá com nome e o código de barras;
mapa do evento; caneta; programação e bloco de rascunho;
Camiseta do evento (cor preta) para identificação de que é aluno
da UEM. Todos os apresentadores da UEM deverão trajar essa
camiseta no momento da sua apresentação;
Camiseta de Monitor (cor verde) caso não tenha sido entregue
antes pela organização do evento;
Mochila







Apresentar-se ao Monitor de Corredor do Bloco
onde irá trabalhar às 7h45min, para quem for
trabalhar no período da manhã, ou às 13h30min
para quem for trabalhar no período da tarde;
Colocar sobre a mesa da coordenação as pastas
dos coordenadores pela ordem sequencial;
Colar a(s) Lista(s) com a Programação dos
trabalhos que serão apresentados na sala/período;







Ligar o computador e o data-show. Pede-se ao
monitor de Sala para verificar no dia 9 se o
micro e data-show da sala que irá atuar está
funcionando. Caso encontre algum problema
deve ligar para o Prof. Osório – 9963-2422;
Auxiliar os apresentadores no sentido de verificar se
os arquivos das apresentações abrem sem
problemas de configuração;
Esse teste com os pen-drives deve ser realizado
antes do início das apresentações do período, ou
seja: até as 8h30 e até as 14horas;







Coletar o código de barras daqueles que
adentrarem à sala para assistir as apresentações.
Essa coleta deve ser realizada na entrada;
As apresentações nas sessões de comunicações
orais estão organizadas em módulos de 1 hora,
constando de 4 apresentações, cada uma
totalizando 15min, sendo 10min para a
apresentação do trabalho e 5min de discussão;
Não deverá ser permitida a entrada e saída na sala
de qualquer aluno ou professor durante a realização
do módulo de 1 hora;



Um monitor deve ficar no interior da sala,
pronto para atender as solicitações do
professor Coordenador da apresentação de
trabalhos, para ajudar abrir/exibir o arquivo
do apresentador no data-show ou quaisquer
outras providências relativas à infraestrutura;



Nas salas que apresentarem problemas com
o computador/data-show o monitor interno
deve procurar solucionar estes problemas
junto ao Monitor de Bloco/Corredor. Em cada
Bloco/corredor haverá uma sala
curinga/reserva que no caso de não
funcionar o computador/data-show os
trabalhos dessa sessão serão transferidos
para essa sala;



Outro monitor deve ficar do lado de fora da
sala, junto à porta, permitindo a entrada
somente antes do início da sessão e a saída,
somente após o final da sessão, exceção
feita aos membros do Comitê Externo do
CNPq. O controle de freqüência será
mediante coletor de dados no código de
barras dos crachás;



Ao final dos períodos (manhã ou tarde), os
monitores deverão desligar os
computadores/data-show e devolver os
coletores para os monitores de corredor.

Programação de Monitores para Entrega de
Kits/Materiais no Ney Marques
 Dia 8 - 13h30 às 17horas – Só para alunos
da UEM
 Dia 9 –13h30 às 19horas
 Dias 10 e 11



Manhã: 7h45 às 11h30min
Tarde: 13h30 às 17h30min






Monitores/Guias de ônibus para
Hotéis/Alojamentos
Dia 9 –13h30 às 19horas
Alojamentos: Centro Formação Bom Pastor;
Kairós; Rainha da Paz; ACEMA e Chácara
Sta Inês.
Hotéis: Internacional; Ello; Golden;
Araucária; Astória; Vila Rica; Cidade Verde…

Monitores de Coorredor
C23 (2 de manhã e 2 à tarde para os dias 10 e 11): 8
C34 (2 de manhã e 2 à tarde para os dias 10 e 11): 8
C67 (2 de manhã e 2 à tarde para os dias 10 e 11): 8
D34 (2 de manhã e 2 à tarde para os dias 10 e 11): 8
E34 (2 de manhã e 2 à tarde para os dias 10 e 11): 8
E46 (2 de manhã e 2 à tarde para os dias 10 e 11): 8
G34 (2 de manhã e 2 à tarde para os dias 10 e 11): 8
D67 (4 de manhã e 4 à tarde para os dias 10 e 11): 16
Total de Monitores de Corredor………………………: 72

Cerimônia de Abertura
Lembramos que é obrigatória a participação
dos alunos da UEM, inscritos como
apresentadores, na Cerimônia de abertura,
dia 9. Após a Cerimônia haverá coquetel e
show com a Banda Biss. O horário da
chegada deve ser até as 20 horas munidos
de crachás.



Agradecemos antecipadamente seu empenho,
certos de que, juntos, obteremos pleno êxito.




Obrigado

Comissão Organizadora do 21º Encontro Anual
de Iniciação Científica – EAIC e do 2º Encontro
Anual de Iniciação Tecnológica e Inovação EAITI.

