
 

 

  

 

Documento orientador para a apresentação oral nas Rodas de Experiências de 

Relatos e Vivências realizadas no dia 28/05 

 

O nosso Encontro contará com a realização de nove rodas de experiências de relatos e 

vivências de doulas no SUS, totalizando 41 apresentações. A programação detalhada pode 

ser consultada no site. Se você for autora de um dos trabalhos verifique o seu horário de 

apresentação. 

Para apoiar a realização das rodas, construímos este documento orientador. 

● Se você for a primeira autora do trabalho, não precisa se inscrever no encontro, se 

você for co-autor/a é necessário fazer a inscrição. 

● Pedimos que você possa trazer para a roda três palavras que representem o seu 

trabalho. 

● Pedimos que você entre na sala 5 minutos antes de iniciar as apresentações, de 

modo a facilitar a organização do processo. Você receberá o link para acesso no 

dia 28/05, por isso, pedimos que fique atenta ao e-mail. 

● Cada roda contará com 4 ou 5 experiências a serem apresentadas. 

● Cada roda terá duas mediadoras para apoiar e conduzir a discussão, criando um 

espaço para trocas de saberes. 

● Cada roda terá uma monitora responsável por permitir a entrada na sala e registrar 

a presença das autoras e das três palavras representativas de cada trabalho. 

● Cada autora terá de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Se o seu trabalho 

for em formato de vídeo, o seu vídeo será primeiro exposto e, em seguida, se você 

desejar, poderá complementar dentro do tempo limite para cada experiência.  

http://www.epsjv.fiocruz.br/i-encontro-nacional-de-doulas-no-sus
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTPZHhcCrSVhXi6fog3QBj5QLEVu9fOsNz9l7eW53ntmM7HA/viewform


 

● É possível que mais de uma pessoa envolvida na autoria participe da apresentação, 

desde que as falas não ultrapassem o tempo estipulado. 

● Caso a autora queira utilizar algum recurso visual para facilitar a exposição, como 

slides em power point, canva ou fotografias, este uso é permitido, mas não é 

obrigatório, pois, incentivamos, fortemente, a oralidade nas apresentações. 

● A roda terá uma duração total de duas horas, pois, após a apresentação das 

experiências, o tempo será utilizado para trocas de saberes e discussão, essa 

atividade será conduzida pelas mediadoras de cada roda. 

● A roda também será aberta a participação dos/as co-autores/as, como também das 

participantes que se inscreveram no Encontro. 

 

Acompanhe as informações sobre o Encontro no site: www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-

sus. Qualquer dúvida sobre a apresentação do trabalho, entre em contato pelo e-mail dedicado 

a este processo: enviodoulasnosus@gmail.com.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus
http://www.epsjv.fiocruz.br/doulas-no-sus
mailto:enviodoulasnosus@gmail.com

