TIM-1 – APRESENTAÇÃO ORAL DO RELATÓRIO 1
Instruções para tutores e alunos
Estas instruções são para a etapa de apresentação oral do Relatório 1 do TIM-1. Esta
apresentação é feita em uma sessão composta por dois tutores e os grupos orientados pelos
dois tutores.
Data e horário
O horário previsto pelo calendário da disciplina TIM-1 é o dia 08/10/2019, no horário do TIM1, ou seja, 17:00 às 18:40h.
- aos alunos: solicito que confirmem com seus tutores o local e horário da apresentação
- aos tutores: favor confirmar com os seus grupos esta data e horário, bem como o local da
apresentação (a critério de vocês). Combinar também com o outro tutor que fará parte da
banca. Caso os dois tutores decidam fazer a apresentação em outra data e horário, isto deverá
ser em comum acordo com todos os alunos dos respectivos grupos.
Montagem das bancas e dinâmica das sessões
- as apresentações serão em sessões simultâneas, no horário marcado, mas em salas diferentes
(a serem definidas pelos tutores)
- cada sessão terá uma duração de 100 minutos, com 4 grupos (25 minutos para cada grupo,
incluindo apresentação e perguntas) e 1 banca composta por 2 tutores
- a ordem de apresentação de cada um dos 4 grupos será sorteada ou definida pela banca
na hora
- o aluno que fará a apresentação do grupo será sorteado ou definido pela banca na hora
- os quatro grupos deverão assistir às demais apresentações do seu bloco
- o valor da apresentação oral é de 5 pontos (nota a ser dada pela banca).
- as apresentações deverão ser em powerpoint ou equivalente
Apresentação oral
- cada apresentação será de 10 a 12 minutos
- os comentários e questionamentos da banca terão, no total (somando os dois membros), cerca
de 10 minutos
- o tempo total alocado para cada grupo (transição, apresentação e discussão) não poderá
ultrapassar 25 minutos
- o cumprimento do tempo deverá ser rigoroso, para permitir tratamento equânime a todos os
grupos
- as apresentações deverão enfocar principalmente o Planejamento Urbano, mais os itens que
o grupo julgar de importância para contextualizar o planejamento
Comentários gerais
- caso o tutor não possa estar presente no horário marcado, deverá providenciar um
substituto para a banca
- solicita-se aos tutores que providenciem a sala onde será feita a apresentação
(comunicando aos alunos), bem como o computador e datashow para a sala onde estarão
(combinar entre si quem se responsabilizará).
- bom proveito e bom trabalho!
Marcos von Sperling
Coordenador do TIM-1

