
Normas para Apresentação oral 

 A apresentação será realizada através de projeção multimídia; 

 Para apresentação, a Comissão Científica disponibilizará um notebook 

(Sistema Operacional Windows) equipado com o software PowerPoint 

(Microsoft); 

 Os arquivos das apresentações deverão ser entregues no Midia 

Desk até 30 minutos antes do início da sessão;  

 Os apresentadores deverão comparecer à sala programada com 

antecedência mínima de 20 minutos e se identificar junto ao coordenador 

de sala; 

 A ordem dos trabalhos determinada pela Comissão Organizadora deverá 

ser mantida, não sendo possível a troca de horários, salvo justificativa 

consistente; 

 O tempo máximo de apresentação de cada trabalho será de 15 minutos, 

seguidos de 5 minutos para perguntas, sem intervalo entre um trabalho e 

outro; 

 Caso haja impossibilidade de apresentação pelo autor PRINCIPAL, o co-

autor poderá apresentar o trabalho desde que esteja inscrito no evento. 

 A banca examinadora será composta por um avaliador Doutor ou 

especialista da área; 

 As apresentações devem ser elaboradas seguindo as seguintes normas: 

 Usar o formato PowerPoint, com orientação da página: Paisagem, conforme 

modelo no site, Baixar modelo click aqui; 

 Os arquivos, salvos em ppt ou pptx, devem ser nomeados com os 

números do tema e do número do trabalho – Ex. T1-001 (Tema 1 e número 

do trabalho 001); 

 Incluir slide inicial contendo o logotipo do evento, o código (tema e número) 

e o título do trabalho, seguidos do(s) nome(s) do(s) autor(es), respeitando a 

ordem apresentada no Resumo; 

 Utilizar tipo de fonte (Arial ou similar) e tamanho de letra (mínimo 14) 

adequada para visualização em salas de porte médio;  

 É recomendável a utilização de imagens e gráficos, a Coordenação; 

recomenda que, se utilize no máximo 7 slides em razão do tempo; 

 Os certificados de apresentação dos autores serão disponibilizados ao 

término da apresentação. 

 

https://xicbsaf.files.wordpress.com/2018/07/modelo_oral.pptx

