
 

 

 

Faculdade Ciências da Vida 

Trabalho Interdisciplinar 

Modalidade Virtual 

Informações para Estudantes  

Olá Estudante!!  

Vamos para mais uma edição do Trabalho Interdisciplinar na versão digital. Vamos aqui encaminhar 

algumas informações importantes. Fique de olho e se precisar estamos a disposição para maiores informações.  

Orientações Iniciais  

Atenção!! O Inter será realizado num painel externo do “Insala”, ou seja, não é necessário entrar no Moodle. 

Assim, até o dia 25/11, vamos disponibilizar um link externo, para o seu acesso. 

As salas serão numeradas de acordo com os ensalamentos feitos.  

Data:  28/11/2020 

Horário de abertura da sala: 8:15 horas  

Início das apresentações: 8:30 horas  

16/11   – Divulgação para os estudantes do link para postagem das apresentações pelos líderes de grupo. 

23/11 – Prazo final de postagem das apresentações pelos líderes de grupo (utilizar o link informado na Função 

dos Estudantes nesse documento). 

Desenvolvimento 

• Os grupos serão distribuídos nas salas virtuais do “Insala”; Atenção ao seu número de sala.  

• Cada sala terá no máximo 4 grupos distribuídos por turma;  

• Cada grupo terá máximo 15 minutos para apresentação e 10 minutos de arguição; 

• Caso a conexão do estudante apresentador caia, outro membro deverá assumir a apresentação 

imediatamente; 

• Cada sala terá no mínimo dois avaliadores; 

• Os estudantes do 1º período serão distribuídos em bloco, por curso, para salas diferentes. 

• Os estudantes que não tiverem seus nomes divulgados, favor enviar e-mail para: 

ead@cienciasdavida.com.br 

Função dos Estudantes 

• Planejar a apresentação ou pôster para o meio digital. (Arquivo em PDF) 

mailto:ead@cienciasdavida.com.br


 

• Eleger um membro do grupo para realizar a postagem da apresentação que precisará via planilha 

Google indicada pelo Núcleo de Tecnologia (link) até o prazo máximo de 23/11; 

• No dia da apresentação, entrar no link da sua sala. Não serão permitidos acessos sem identificação; 

• Entrar na sala virtual 10 minutos antes do horário do início da apresentação;  

• Registrar presença no bate-papo do “Insala”, 5 minutos antes do início da apresentação dos trabalhos, 

colocando nome completo, curso e período; 

• Estudante ouvinte manter microfones e câmeras desligados. 

 

Recadinho!  

A manutenção dos hábitos saudáveis tem um papel importante na sustentação ou melhora no 

sistema imune das pessoas, além de impactar positivamente a saúde geral do praticante. 

Continue se cuidando e conte conosco!!  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjBEcq3VYMiAxNPeI2HllzdEtAIfcp7Ym83yUEvWfXIsienQ/viewform

