
 

Instrucciones Coordinadores de Simposios 

Es fundamental y muy importante asegurarse que las sesiones terminan a tiempo porque es posible que 

luego se dicten clases u otras actividades en las aulas consignadas. La Facultad tiene otras actividades 

además de este Congreso. 

Es esencial asegurar la puntualidad en las sesiones. Para ello, aquí encontrará algunas instrucciones:  

1. Introduzca al ponente lo más rápido posible (nombre, institución/ organización).  

2. Todas las exposiciones tienen una duración de 15 minutos. El coordinador debe controlar este tiempo 

y advertir al expositor mediante un mensaje escrito que faltan 5 minutos para que vaya redondeando su 

presentación. 

3. Después de la presentación, resalte el tiempo máximo de la presentación.  

4. Procure hacer una sesión lo más interactiva posible, asegurando dejar un tiempo para la discusión.  

5. Tan importante como su conocimiento y habilidad para promover la discusión será su rigidez en el 

mantenimiento de la puntualidad– sin esto el perjuicio a la discusión y al intercambio de experiencias 

será enorme y uno de los objetivos del Congreso no será cumplido.  

6. El coordinador deberá entregar los certificados a todos los expositores presentes. 

Instruções de Coordenação do Simpósio 

É fundamental e muito importante garantir que as sessões terminem a tempo porque é possível que 

classes ou outras atividades sejam dadas nas salas de aula consignadas. A Faculdade tem outras 

atividades além deste Congresso. 

É essencial garantir a pontualidade nas sessões. Para isso, aqui você encontrará algumas instruções: 

1. Apresentar o expositor o mais rápido possível (nome, instituição / organização). 

2. Todas as exposições duram 15 minutos. O coordenador deve controlar esse tempo e avisar o 

expositor por meio de uma mensagem escrita de que há 5 minutos para ir resumindo sua apresentação. 

3. Após a apresentação, destaque o tempo máximo de apresentação. 

4. Tente fazer uma sessão o mais interativa possível, garantindo um tempo de discussão. 

5. Tão importante quanto o seu conhecimento e capacidade de promover a discussão será a sua rigidez 

na manutenção da pontualidade - sem isso o dano à discussão e troca de experiências será enorme e 

um dos objetivos do Congresso não será cumprido. 

6. O coordenador deve entregar os certificados a todos os expositores presentes. 


