
Prezados orientadores, coorientadores e autores participantes da 31a META – Mostra Específica
de trabalhos e Aplicações.

Em primeiro lugar gostaríamos de parabenizá-los por seu trabalho ter sido selecionado para participar
das apresentações da 31ª META, no período de 08 a 12 de novembro de 2021.

Abaixo, apresentamos algumas informações importantes para as quais pedimos sua atenção, com o
objetivo de facilitar a organização e realização do evento:

Informamos que os modelos de documentos  e as orientações para a elaboração do Resumo
Informativo, Pôster e Vídeo, assim como o Termo de Autorização de Uso de Imagem, que deverá ser
preenchido  por  cada  aluno(a)  participante,  estão  disponíveis  na  página  eletrônica  oficial  do  evento
(https://www.meta.cefetmg.br/documentos-importantes/),  e deverão ser enviados à Comissão Geral de
Organização, até o dia 22 de outubro de 2021.

O vídeo da apresentação do trabalho deverá ser gravado e publicado no YouTube. O link para acesso ao
vídeo deverá ser informado à Comissão Geral de Organização da 31ª META, por meio do preenchimento
de formulário  específico,  disponível  em  https://forms.gle/MQoRKso7tj13dBuy7, para compor a  playlist
que será divulgada pelo CEFET-MG à comunidade.

É importante observar que o título do vídeo a ser publicado deverá ser assim composto: 

Código de identificação do trabalho, espaço, traço (-), espaço e o título.

Exemplo: 7300C1 - Experiências bem sucedidas no ERE.

Os Termos de Autorização de Uso de Imagem, após preenchimento e assinatura, deverão ser digitalizad
os  e  agrupados  em  um  único  arquivo,  salvo  no  formato  .PDF,  e  enviado  à  Comissão  Geral  de
Organização  da  31ª  META  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  específico,  disponível
em https://forms.gle/MQoRKso7tj13dBuy7.

Os dados dos apresentadores e seus suplentes (nomes, endereços eletrônicos e números dos celulares 
para participação de grupo a ser formado pela Comissão no WhatsApp) deverão ser fornecidos à Comiss
ão Geral de Organização da 31ª META, por meio do preenchimento de formulário específico, disponível 
em https://forms.gle/MQoRKso7tj13dBuy7.

A apresentação on-line de cada trabalho poderá utilizar imagens, animações, gráficos e outros recursos
visuais,  com  duração  máxima  de  5  (cinco)  minutos  e  poderá  ser  feita  por  mais  de
um participante. No entanto, é necessário que cada apresentador inscrito esteja devidamente preparado 
para apresentar o trabalho em sua íntegra, caso haja algum problema técnico que impossibilite
a participação de um dos apresentadores.

Oportunamente, a Comissão Geral de Organização da 31ª META entrará em contato com os apresentad
ores cadastrados, por meio do grupo de WhatsApp criado para essa finalidade, para mais informações
sobre  a  data  de  treinamento  para  a  apresentação  dos  trabalhos,  esclarecimentos  de dúvidas e
demais orientações.

Atenciosamente,

Comissão Geral de Organização da META
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