
18º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo
Atribuições dos convidados do evento

Palestrante

O(A) palestrante é aquela pessoa que tem domínio sobre o tema e/ou objeto de
debate da sessão. Na ocasião, ela compartilhará seus conhecimentos, experiências,
além de curiosidades, perspectivas e referências sobre o assunto abordado. A
dinâmica da sessão é coordenada pela pessoa que está mediando o diálogo entre
os(as) participantes, mas, em geral, há um tempo definido para a exposição de cada
palestrante e um momento dedicado à interação desses(as) palestrantes com a
mediação e o público presente, por meio de perguntas, respostas e comentários.

Moderador(a)

O(A) moderador(a) de uma sessão é o(a) responsável por coordená-la, em parceria
com a equipe da Abraji, do planejamento à realização. Na fase de planejamento, a
pessoa deverá manter contato com os(as) palestrantes para trocar informações e
ideias sobre a sessão. É responsável por propor para a Abraji a ementa e a dinâmica
da atividade, além de possíveis palestrantes para a sessão em casos específicos.

Quanto à realização, cabe ao(à) moderador(a) a tarefa de apresentar o tema da
atividade e as outras pessoas convidadas, explicando para o público a importância
do assunto a ser debatido. É quem controla o tempo da sessão e, no diálogo,
contribui por meio de comentários e questionamentos. A pessoa moderadora
também incentiva o público a fazer perguntas para os(as) palestrantes, que deverão
ser selecionadas e distribuídas entre eles(as).

Instrutor(a)

No Congresso da Abraji, os(as) instrutores(as) serão convidados(as) a ministrar
algum curso ou oficina. Devido à característica de formação da atividade, é
aconselhável que as pessoas participantes utilizem materiais de apoio durante a
sessão, como apresentações. É importante ter em mente que os(as) instrutores(as)
têm como missão ensinar ou ampliar o conhecimento do público sobre técnicas,
ferramentas, habilidades, recursos e demais questões ligadas ao jornalismo. Se a
sessão tiver duas ou mais pessoas participantes, a dinâmica da apresentação
deverá ser definida em conjunto entre eles(as), com apoio da equipe da Abraji.

Importante: os convidados da Abraji - palestrantes, instrutores(as) e
moderadores(as) - não recebem cachê na preparação das sessões e durante o 18º
Congresso. A Abraji paga transporte e hospedagem para que participem do evento.
Os detalhes sobre o que está coberto pela organização serão enviados depois de a
proposta ser aprovada.


