ORIENTAÇÕES
CERIMONIAL DE DEFESA
Infraestrutura do Auditório


As chaves do Auditório e da sala para café (caso tenha reservado) devem ser retiradas na
secretaria do Departamento. Consulte o horário de atendimento;



Orientamos que o(a) aluno(a) traga seu próprio notebook, para evitar conflitos com versões de
software;



Não há cabo de rede disponível para uso da internet. É responsabilidade do(a) aluno(a) configurar a
rede sem fio Eduroam em seu dispositivo. Para maiores informações a respeito deste procedimento,
consulte o manual disponibilizado pela SIn disponível em http://twixar.me/Bq3T ;



Para uso do projetor, deve-se ligar o estabilizador. Apontar o controle preto para o projetor, de frente
com o aparelho, e aguardar o aquecimento da lâmpada. Caso não tenha ligado após alguns instantes,
tentar novamente – calmamente para não danificar o controle ou o aparelho. O projetor conta com
cabo VGA, caso seu notebook não tenha esta entrada, a secretaria do DEnf possui um
adaptador para empréstimo. Faça a reserva com antecedência na secretaria do DEnf;



A caixa de som pode ser utilizada conectando o cabo P2 na saída de som no seu notebook;



Não há videoconferência disponível para defesas virtuais;



O ar condicionado pode ser utilizado. Os controles se encontram no próprio auditório.

APÓS A DEFESA, DESLIGAR TODOS OS APARELHOS
(PROJETOR E AR CONDICIONADO), LIMPAR OS RESTOS DO
CAFÉ, APAGAR AS LUZES E TRANCAR AS PORTAS.
Infraestrutura do PPGEnf


Fornecemos toalha para a composição da banca (já está no auditório). Toalha para café deve ser
trazida pelo(a) aluno(a);



Fornecemos laser point que deve ser solicitado e testado com antecedência;



Os documentos de defesa devem ser retirados com antecedência pelo(a) orientador(a) na secretaria
do PPGEnf.

Defesas virtuais
Em caso de membros da banca participando virtualmente, é responsabilidade do(a) aluno(a) trazer os
aparelhos necessários para o procedimento (notebook com a rede sem fio Eduroam configurada
corretamente, contando com webcam e microfone). O(a) aluno(a) pode escolher livremente qual aplicativo
utilizar para a vídeochamada (Skype, Hangouts etc), não havendo um procedimento padrão do PPGEnf
ou algum tipo de conta/login específicos do programa.
O Departamento de Enfermagem disponibiliza aos alunos e alunas uma WebCam 360º que deve ser
solicitada com antecedência (sujeita a disponibilidade) diretamente na secretaria do DEnf. Orientamos que o
equipamento seja testado com antecedência.

