Orientações do funcionamento do Seminário de Comunicação e
Midias Populares – 15/05/2020 - via Hangout Meet.
1- Da Programação
8:25 - Abertura – Acracom – 5 minutos
8:30 – Análise de Conjuntura – 10 minutos para cada painelista
8:50 – Jornalismo - 10 minutos para cada painelista
9:10 – Mídias sociais - 10 minutos para cada painelista
9:30 – Comunicação e Rádios Comunitárias - 10 minutos para cada
painelista
OBS: Os painelistas poderão efetuar apresentações do material
ou pelo controlador da sala virtual ou ele mesmo se preferir. Para tanto,
devem enviar este material para a organização do Seminário para o email: jtradicom2@gmail.com
Este material será em Word ou em PowerPoint. Também enviarão
um resumo de sua abordagem do tema de no máximo uma lauda em
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tamanho 12 e fonte Arial no formato PDF. Os endereços de e-mail são
os mesmos acima.
9:50 - Debate
Terá duração de 1h e 30min. As perguntas dos participantes
serão realizadas por escrito e para qual(is) painelista(s). Terão de enviar
via Chat da sala virtual, estas devem ser objetivas e sucintas. Estas
perguntas podem ser enviadas já ao final de cada painel.
Nesta etapa Gilmar e Bira serão responsáveis pelo acolhimento e
sistematização das perguntas via Chat.
11:30 – Encaminhamentos
Terá duração de 30 minutos. As propostas de encaminhamento
serão enviadas da mesa maneira que as perguntas realizadas no
debate. As propostas podem ser encaminhadas já durante o debate
caso o participante queira. Nesta etapa João Carlos Santin e Bruno
serão responsáveis pelo acolhimento e sistematização das propostas via
Chat.

12:00 – Encerramento
Cada painelista terá um espaço de 3 minutos para as
considerações finais.
12:24 – Leitura da Carta do Seminário
OBS: Responsáveis pela elaboração da carta do Seminário ficou
como sugestão o João Carlos Santin e Bruno Lima rocha com a
possibilidade da participação de outros interessados.
OBS: O controle dos microfones e tempo das falas serão
realizados pelo Daniel e Izabel os quais colocarão a disposição do
painelista um cronômetro em tela e ao final dos oito minutos de fala
serão avisados.
Tem a proposta de organização de dois documentos um primeiro
orientador do Seminário. Já existe um documento base no qual
podemos incluir os resumos dos painelistas, caso eles enviei com tempo
hábil para organizar este documento orientador a ser encaminhado aos
participantes do seminário.
Outro documento seria a cartilha geral sobre os temas discutidos
no Seminário - a ser encaminhado a posteriormente.
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