
TENHA IMPRESSO OU EM FÁCIL ACESSO O CHECKLIST A SEGUIR! 
 
Os Full Papers aprovados devem ser apresentados durante o SBGames. 
O conteúdo da apresentação deverá estar de acordo com o full paper aprovado. Segue um 
breve checklist apenas para autores e recomendações mais elaboradas a seguir para os 
demais perfis envolvidos: 
[     ] - Pelo menos um dos autores está inscrito no evento? 
[     ] - Sua apresentação roda bem em 1024x768? 
[     ] - Se com vídeo, testou se seu vídeo tem som e roda bem no VLC Player? 
[     ] - Usou o logo do SBGames corretamente? 
[     ] - Colocou logo da sua instituição? 
[     ] - Sabe o horário de sua apresentação? 
[     ] - Definiu o que vai fazer durante sua apresentação de 15 minutos? 
[     ] - Enviou com antecedência sua apresentação? 
[     ] - Preencheu o formulário? http://bit.ly/form-paper-sbgames17 
 Preencha até NO MÁXIMO o dia 31/10/2017, mas quanto mais cedo melhor. 
 
A seguir, instruções detalhadas para: 

● Autores; 
● Ouvintes; 
● Coordenação da Sessão; 
● Monitores Voluntários. 

AUTORES 

HORÁRIO DE SUA APRESENTAÇÃO 
● Já está disponível no site do evento em: 

○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/artes-e-design 
○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/computacao 
○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/cultura 
○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/industria 

● No caso de incompatibilidade de horários, entre em contato imediato com os emails 
abaixo para possível negociação: 

○ artesedesign@sbgames.org 
○ computacao@sbgames.org 
○ cultura@sbgames.org 
○ industria@sbgames.org 

 

APRESENTAÇÃO ORAL  
● Formato livre; 
● Tempo de 15 minutos de apresentação máximo e 3 para perguntas. 2 minutos são 

reservado a atrasos, troca de apresentadores e anúncio da próxima apresentação. 
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● Recomendamos, porém que planeje a apresentação de 12 a 13 minutos para 
dedicar tempo extra a interação com seus pares ou prever possíveis problemas. O 
tempo mínimo é de 10 minutos; 

● O controle de tempo será feito por monitor voluntário com placas de 5, 1 minuto e 
FIM e dispositivo (computador ou tablet) exibindo relógio regressivo (15 a 0) e visível 
apenas ao apresentador. A placa de FIM indica que o autor deve concluir sua 
apresentação. Durante o tempo de perguntas, o relógio exibe valores negativos, de 
0 a -3. A placa de 1 minuto é levantada novamente quando falta um minuto para o 
fim do tempo de perguntas e a placa de fim no tempo final. 

○ Excepcionalmente, o autor pode preferir utilizar os 20 minutos e deixar aberto 
para perguntas e interação durante sua apresentação. Nesse caso, deve 
avisar aos ouvintes, à coordenação da sessão e aos voluntários no início da 
sua apresentação. 

● Há um coordenador de sessão. Apresente-se a ele antes de sua apresentação; 
● Há um monitor auxiliar para passagem de slides e receber perguntas, há outro 

monitor responsável por controlar o tempo e outro responsável por controlar o 
acesso à porta; 

● Não será disponibilizado dispositivo de passagem de slides, você pode trazer o seu 
se preferir; 

● A sala de sua apresentação possui: 
○ Computador PC, Windows 7, conectado ao projetor com software: 

■ PowerPoint do Office 2013 
■ Visualizador de PDF - Adobe Reader (a mais atualizada) 
■ VLC Player (para vídeos) 
■ Google Drive, Dropbox e WhatsApp (para interação com a sala de 

mídia e compartilhamento geral); 
■ Zoom it. 

○ Projeção (data show) de 1024x768; 
○ Sonorização; 
○ Internet. 
○ IMPORTANTE: tanto na sala de mídia quanto no wrap up room temos 

computador com as mesmas configurações onde você pode testar sua 
apresentação. 

● Não é possível utilizar computador próprio devido à logística de troca de cabos, se 
for demonstrar algo traga um vídeo de sua demonstração; 

● Embora a Internet esteja disponível também traga uma cópia de segurança de sua 
apresentação em pendrive; 

● Apresentação oral em Português (exceto na trilha de Computação, que permite 
apresentações em Inglês); 

● Legibilidade para leitura em sala para 60 pessoas ou auditório maior; 
● Se não quiser que sejam feitas fotos ou vídeos de sua apresentação, deixe claro no 

início; 
● Formatação e estilo livre. O autor é livre para utilizar a formatação, estilo gráfico e 

recursos que desejar para a apresentação de seu artigo. Exige-se, porém, a cortesia 
de utilizar o logo do SBGames. IMPORTANTE: NÃO USE O LOGO DE MÍDIA DO 

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/zoomit


SBGAMES, o que usamos em nosso Facebook (pessoa utilizando o óculos de 
realidade virtual). Seguem as opções disponíveis e o logo abaixo: 

○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/img/sbgames-title.png - Texto abaixo; 
○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/img/sbgames2017.png - Texto ao lado. 
○ https://www.dropbox.com/s/vdfgn9ntnk8wa6v/curitibasbgames.ai?dl=0 - Arquivo 

aberto, permitindo alterações, mudanças de fundo, etc. 

 OU     

● É recomendável também a logo da instituição de origem (seguindo as 
recomendações de layout desta instituição). 

● Deixe claro também: 
○ INÍCIO: Nome do artigo, segundo o nome que está será publicado nos 

proceedings; 
○ INÍCIO: Contato dos autores; 
○ FIM: Referências;  

● Se necessário exibir algum endereço na Internet relacionado ao artigo (video, artigo 
completo, etc), recomenda-se o uso de QRCodes. Site sugerido: http://goqr.me. 
Sugere-se que o último slide contenha um link deste tipo que permita o download da 
apresentação feita. 

 

PERGUNTAS 
● Preferencialmente devem ser feitas no fim de cada apresentação; 
● Há 3 minutos para perguntas, o que geralmente implica em tempo para 1 ou 2 

perguntas;  
● É de responsabilidade do coordenador da sessão a organização do melhor formato 

para as perguntas. Sugere-se: 
○ Perguntas orais feitas diretamente ao autor; 
○ Perguntas em papel passadas pelo monitor ao coordenador da sessão; 
○ Mensagens via WhatsApp direta ao telefone anotado no quadro branco da 

sala, que é do coordenador da sessão ou monitor; 
○ Mensagens via WhatsApp para o grupo da Trilha, cujo endereço de entrada 

está anotado no quadro branco da sala e estará disponível na programação 
do evento. PREFERENCIAL.  

 

PRESENÇA  
● Para que conste dos proceedings do evento, pelo menos um autor deve estar 

inscrito no evento; 
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● É permitido que mais de um autor apresente; 
● O autor deve procurar estar presente na sessão de sua apresentação desde o 

começo da sessão; 
○ Por exemplo: se sua apresentação é às 14:40h, esteja presente às demais 

sessões às 14h. 
○ Ainda: se sua apresentação for às 14h, prestigie as apresentações de 14:20h 

e 14:40h. 
● Em caso excepcional, outra pessoa pode apresentar. Esse representante deve, 

necessariamente, estar inscrito no evento, fato que não retira a exigência da 
inscrição do autor no SBGames; 

● Procure avisar esses casos excepcionais aos chairs/organizadores de cada 
trilha/atividade. Os contatos destes são: 
http://www.sbgames.org/sbgames2017/contato 

● O Autor que não estiver presente será considerado NOSHOW. O horário das demais 
apresentações será MANTIDO. 

○ Por exemplo: se o autor das 14:20 faltar, não será adiantado o autor das 
14:40h, mesmo que exista concordância entre todos os demais da trilha. 

 

ARQUIVOS DA APRESENTAÇÃO 
● Entregue os arquivos da sua apresentação preferencialmente através do 

formulário (http://bit.ly/form-paper-sbgames17) até o dia 31/10! 
● Confira se está tudo ok em alguma das ESPAÇO / SALA DE MÍDIA do SBGames; 
● Salas de mídia disponíveis: 

○ Primeiro Andar do Bloco Azul, primeiro andar, laboratório indicado - mais 
computadores e voluntários; 

○ Térreo do Bloco Azul, corredor ESQUERDO da Mostra de Artes, sala D15 - 1 
computador e voluntário; 

○ Térreo do Bloco Verde, entrada do Bloco Verde, hall da Trilha de Indústria  - 
1 computador e voluntário; 

● Procure a equipe da sala de mídia com PELO MENOS 1 hora de antecedência da 
sua apresentação para conferir os arquivos entregues pelo formulário. Por exemplo: 
se sua sessão é as 14:40h, procure a sala às 13h; 

● A passagem dos arquivos para a sala de cada sessão será pela Internet através dos 
ambientes em backup: 

○ Dropbox; 
○ Google Drive; 
○ WhatsApp. 

● Há uma pasta identificando o seu artigo pelo número do JEMS e nome do artigo. 
Dentro desta pasta temos a versão camera ready do artigo e você deve ter sua 
apresentação lá também; 

● A queda na Internet fará com que um voluntário leve um pen drive diretamente à 
sessão nos 20 minutos anteriores ao início da sessão com os arquivos que tiveram 
algum problema; 
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● No caso do autor não entregue corretamente na sala de mídia com antecedência, a 
configuração da sua apresentação fará parte do tempo da apresentação. No caso de 
término da sessão anterior, o autor também poderá utilizar esse tempo para sua 
apresentação. 

LOCALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 
● Cada trilha/atividade está localizada nos blocos do SBGames indicados; 
● O local exato será publicado próximo a data do evento na página do SBGames e 

também estará disponível no aplicativo;  
● Qualquer mudança no local será avisada via aplicativo e nas Entradas dos Blocos 1 

(Amarelo) e 3 (Verde); 
● Para caminhar de um local a outro, há um tempo máximo de 5 minutos; 
● Há uma indicação clara do local da apresentação, que será em salas ou auditórios 

dos blocos 1, 2 ou 3; 
● Tanto na entrada do Bloco 1 quanto na do Bloco 3 há voluntários e banners 

indicativos do local de sua apresentação. 
● Se desejar TREINAR sua apresentação, há uma sala de treinamento (wrap-up 

room), disponível no Bloco 2. Esta sala pode ser agendada. 
 

 



 
 
 

  



OUVINTES 
● Solicita-se o respeito aos autores que estão apresentando: 

○ evitar conversas e trabalhos em paralelo; 
○ uso de celulares; 
○ movimentação durante a apresentação; 

● Devido ao controle de tempo, as perguntas devem preferencialmente ser feitas no 
fim da apresentação; 

○ O autor pode solicitar a mudança desta dinâmica, mas deixará claro no início 
da apresentação e deverá terá a anuência do coordenador da sessão. 

○ Conforme planejamento dos coordenadores da sessão, as perguntas podem 
ser recebidas em papel ou WhatsApp no telefone anotado no quadro da 
sessão ou no grupo associado à Trilha ou Atividade. 

● Fotos e vídeos são bem-vindos, exceto quando o autor deixar claro no início da sua 
apresentação. No caso de vídeos, não faça vídeo do inteiro teor da apresentação, 
exceto quando solicitado pelo autor. 

● Uma versão preliminar do artigo do autor estará disponível no aplicativo do 
evento, também será enviada no WhatsApp da Trilha/Atividade e estará disponível 
no site do SBGames; 

● A tag oficial para as mídias sociais é: #sbgames2017  
 

Coordenador da Sessão 
● A programação da sessão encontra-se impressa na sala da trilha/atividade e 

também online no endereço que você recebeu; 
● Este documento é essencial para sua leitura, entenda quais são os 

procedimentos do autor para poder orientá-lo; 
● A ordem/horário das apresentações deve ser mantida. Se acontecer situação de 

NOSHOW (não há autor ou representante para apresentar artigo), a sessão deve ser 
interrompida até o horário da próxima apresentação. Não adiante a próxima 
apresentação, mesmo que exista anuência de TODOS na sala. 

○ Por exemplo: o autor das 14:20 não apareceu. Interrompa a sessão até as 
14:40h. 

● A duração das apresentações é de 15 minutos com mais 3 para perguntas. 2 
minutos são dedicados à troca de apresentadores e leitura das instruções; 

● As apresentações deverão ser entregues na Sala de Mídia do evento, pelos autores, 
em até 1 hora antes do INÍCIO da sessão. A transferência dos arquivos é feita via 
Internet, mas recomenda-se que o coordenador da sessão verifique junto com os 
monitores se os arquivos estão disponíveis no computador nos minutos anteriores 
ao início da sessão. 

● Se algum autor trouxer os arquivos apenas na hora da apresentação, o tempo gasto 
para inserção no sistema deverá contar em seus 15 minutos; 

● Atrasos de apresentadores descontarão no tempo de 15 minutos; 



● Para apresentar o artigo, o autor deve estar inscrito no evento e possuir o crachá de 
identificação; 

● As salas são equipadas com computadores com:  
○ Computador PC, Windows 7, conectado ao projetor com software: 

■ PowerPoint 
■ Visualizador de PDF 
■ VLC Player (para vídeos) 
■ Google Drive, Dropbox e WhatsApp (para interação com a sala de 

mídia e compartilhamento geral); 
■ Zoom it. 

○ Projeção (data show) de 1024x768; 
○ Sonorização; 
○ Internet. 

● Para suporte, o coordenador terá disponíveis ATÉ 3 voluntários, que poderão 
assumir as tarefas: 

○ Suporte ao controle de tempo; 
○ Controle de acesso na porta; 
○ Controle das perguntas. 

● O controle das perguntas deve, preferencialmente, ser assumido pelo coordenador 
da sessão; 

● É completamente proibido a troca de cabos e uso do computador pessoal do 
apresentador durante sua apresentação; 

● A programação da sessão estará disponível impressa e uma cópia deverá ser 
entregue ao coordenador da sessão por um dos voluntários; 

● Chegue com 5 minutos de antecedência na sua sala de ST e avise quando liberado 
a cada apresentação: 

○ "Sessão Técnica com o Tema X (está claro na programação impressa). As 
apresentações serão realizadas conforme ordem e horário disponível na 
programação do evento. Cada apresentação terá 15 minutos, acrescidos de 
minutos para dúvidas e discussões. Qualquer participante inscrito no 
SBGames poderá apresentar. Não esqueça de assinar a lista de presença 
para receber seu certificado digital, enviado após o evento. As instruções 
para perguntas estão disponíveis no quadro. Os artigos estão disponíveis no 
aplicativo do evento e no grupo WhatsApp indicado também no quadro. 
Vamos agora para a apresentação do artigo com o título Y". 

● Controle o tempo com o auxílio do Monitor Voluntário. Lembre-se: 15/3/2, ou seja: 15 
de apresentação, 3 para perguntas e 2 para troca de apresentadores.  

● Não modifique os horários das apresentações que estão indicadas no cronograma, 
mesmo se tiver a anuência dos presentes. 

● A moderação das perguntas é crítica. Planeje sua estratégia. Você será o 
responsável por moderar as perguntas. Recomenda-se de uma a duas perguntas. 
Após o fim da primeira pergunta é possível saber se temos tempo para mais uma. 
Caso não existam perguntas, da platéia, sugere-se que o coordenador faça pelo 
menos uma. 

● Os coordenadores da sessão técnica e os voluntários receberão um certificado 
oficial disponibilizado digitalmente após o evento. 
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Monitor Voluntário 
● Preferencialmente cada sala deve ter 3 voluntários, mas os 3 devem estar 

preparados para assumir qualquer papel: 
○ Controle de porta; 
○ Controle de tempo; 
○ Gerenciamento das perguntas. 

● Com 20 minutos de antecedência, vá até a sala de mídia e obter: 
○ Pen drive com cópia de segurança das apresentações e artigos.  
○ 2 cópias da programação impressa;  
○ Ficha de presença; 
○ Relógio cronômetro de trilha (se não estiver disponível já na trilha). 

● Chegue com 15 minutos de antecedência na sala de sessão técnica e: 
○ Cheque se o computador está funcionando, com projeção, internet e 

sonorização; 
○ Verifique se as apresentações estão organizadas na pasta de apresentações 

(DropBox / Google Drive), ou foram recebidas via WhatsApp; 
○ Receba as apresentações de autores da sessão técnica em questão que não 

entregaram na sala de mídia; 
○ Verifique se os documentos da sessão estão disponíveis: programação 

impressa em duas vias (uma para o coordenador e uma para a equipe de 
voluntários) e colada na porta da sessão. 

● Preencha a ficha de presença de acordo com a apresentação dos artigos; 
● Ajude a controlar o tempo. Você terá as placas: Faltam 5 minutos, Falta 1 minuto e 

FIM DA APRESENTAÇÃO que devem ser levantadas nos minutos 10, 14 e 15 da 
apresentação. No tempo de perguntas (3 minutos), levante a placa de 1 minuto e 
depois a de fim, nos minutos 2 e 3. 

● Combine no início da sessão qual será o telefone anotado no quadro branco: o seu 
ou do coordenador da sessão, ou apenas o endereço do grupo WhatsApp da 
sessão. Escreva também as instruções para como devem ser feitas as perguntas; 

● Colabore com o coordenador da sessão na organização das perguntas do público ao 
evento. Ele escolhe o melhor formato para estas. Sugere-se, porém: 

○ Perguntas orais feitas diretamente ao autor; 
○ Perguntas em papel passadas pelo monitor ao coordenador da sessão; 
○ Mensagens via WhatsApp direta ao telefone anotado no quadro branco da 

sala, que é do coordenador da sessão ou monitor; 
○ Mensagens via WhatsApp para o grupo da Trilha, cujo endereço de entrada 

está anotado no quadro branco da sala e estará disponível na programação 
do evento. PREFERENCIAL.  

 
 


