
Normas para Apresentação Oral 
 

  

1. Tempo Disponível 

Os trabalhos selecionados para apresentação oral terão o tempo de 10 (dez) minutos para 
apresentação e 05 (cinco) minutos para eventuais questionamentos. Todas as apresentações 
deverão obedecer as datas e horários informados nos arquivos de agendamento publicados no 
site do evento. 

No caso de ausência do autor responsável por uma apresentação oral, este espaço ficará vago 
sem atividade até o horário da próxima apresentação, para respeitarmos o cronograma de 
programação. 

  

2. Idioma 

As apresentações orais poderão ser realizadas em português, inglês ou espanhol, conforme 
opção do autor apresentador. Esta mesma orientação vale para possíveis materiais visuais de 
apresentação. 

  

3. Apresentador 

O trabalho deverá ser apresentado por um dos autores inscritos no evento e previamente 
informado até a data: 15 de setembro. 

  

4. Material Visual 

Cabe ao(s) autor(es) a responsabilidade pela confecção (visual e de conteúdo) do material 
audiovisual necessário à apresentação. 

Os auditórios de apresentação oral estarão equipados com computador e projetor, para realizar 
a apresentação em Power Point (arquivo formato .ppt/.pptx) e arquivo PDF (formato .pdf). 
Observe com atenção o formato de seu arquivo de apresentação para não haver problemas de 
compatibilidade e/ou prejuízo à sua apresentação. 

O material da apresentação deverá ser entregue no credenciamento, em pen drive (USB), com 
até 30 (trinta) minutos de antecedência da Sessão de Comunicação Oral que seu trabalho 
integra. Haverá um membro da Comissão Organizadora para receber e salvar sua 
apresentação, que será transmitida em rede online para o computador dos auditórios e salas de 
apresentação. Mesmo assim, recomenda-se que o responsável tenha consigo uma cópia de 
segurança em pen drive no momento de sua fala. 

A Comissão Organizadora não se responsabiliza por eventuais problemas de projeção causados 
por dificuldades técnicas e/ou compatibilidade de arquivos. 

  

5. Certificado 



O certificado de apresentação oral será disponibilizado na Área do Congressista do responsável 
pela submissão, no site do evento, apresentando o título do trabalho e nome de todos os 
autores. 

  

Dúvidas/sugestões: entre em contato conosco através da Empresa Organizadora!  
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