Tutorial de Coordenadores de Mesa

Saudações livres!
Como já é sabido, nosso colaborador como avaliador externo exerce três papéis
complementares no EVIDOSOL/CILTEC: parecerista, coordenador de mesa e membro da
comissão científica dos anais do XV Evidosol/XII CILTec online. Todos os trabalhos serão
devidamente certificados pelo CENEX/Texto Livre/UFMG. Como também já dissemos, parece
muita coisa, mas tudo gira em torno do parecer.
Agora é a hora de vocês coordenarem as mesas dos trabalhos submetidos e aprovados por
vocês. São, ao todo, 79 trabalhos em todas as trilhas.
Para tanto, vocês deverão abrir as discussões nos fóruns O QUANTO ANTES com um
comentário que vai aparecer para todo o público. Trata-se daquele comentário que pedimos
que guardassem no item 7f do TUTORIAL PARA PARECERISTAS do evento. Por se tratar de
comentário público, pedimos que sejam construtivos e gentis.
Além desse comentário inicial, pedimos que até o final do evento (21/11) retornem
posteriormente à sua mesa de debate (fórum) e teça comentários adicionais caso perceba que
pode contribuir com as discussões. Podem ser questões, críticas construtivas, lacunas etc.
Como fazer isso? Vamos lá:
1. Uma vez logado (a) no nosso sistema, acesse a sala virtual de PALESTRAS:

2. Uma vez na sala virtual de PALESTRAS, faça uma busca no fórum com seu nome, ou
nome do autor, ou título do artigo, ou palavras-chave etc. Aqui:

FAÇA UMA BUSCA AQUI!

3. Com a busca, aparecerão os textos que possuem o termo procurado. Confira se vc é
mesmo o coordenador da mesa e CLIQUE ou no link que aparece no topo do resultado
ou em LINK DIRETO no rodapé do resultado. Assim:

CLIQUE
NO
TÍTULO
AQUI!

OU
CLIQUE
NO
LINK
DIRETO
AQUI!

4. Já na tela da mesa a ser coordenada, clique em RESPONDER no rodapé do texto e teça
seus comentários. Aqui:

5. Para finalizar, escreva seu comentário PÚBLICO e clique em enviar MENSAGEM AO
FÓRUM para gravá-lo. Assim:

COMENTÁRIO
AQUI!

POR ÚLTIMO,
CLIQUE AQUI!

6. Pronto! Agora retorne ao fórum até o final do evento e busque dialogar um pouco mais
com os comentários feitos.

