
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE SESSÃO DE PÓDIUM (ORAL), PÔSTER 

NÃO COMENTADO E VÍDEO 

 

1. Orientação de Tema Livre – Pódium Oral 

 

Apresentador: O nome do apresentador deverá constar na lista de autores do trabalho. 

Pelo menos um autor deverá estar inscrito no congresso. Caberá ao apresentador trazer 

o seu pen-drive ao Mídia desk do evento pelo menos 4 horas antes da sessão para 

testar previamente sua apresentação, evitando assim, problemas de compatibilidade. 

Preparar as apresentações em arquivo PowerPoint. 

IMPORTANTE: não serão permitidas apresentações com notebook próprio diretamente 

nas salas plenárias. Será necessário passar primeiramente no Mídia Desk para salvar 

a sua apresentação. 

Tempo de Apresentação: O trabalho deverá ser apresentado em 07 minutos 

(IMPRORROGÁVEIS); Tempo reservado para Discussão - 03 minutos. 

 

2. Orientação de Vídeo 

 

Apresentador: O nome do apresentador deverá constar na lista de autores do trabalho. 

Pelo menos um autor deverá estar inscrito no congresso. Caberá ao apresentador 

entregar em CD ou DVD ou trazer o seu pen-drive ao Mídia desk do evento pelo menos 

4 horas antes da sessão para testar previamente sua apresentação, evitando assim, 

problemas de compatibilidade. 

IMPORTANTE: não serão permitidas apresentações com notebook próprio diretamente 

nas salas plenárias. Será necessário passar primeiramente no Mídia Desk para salvar 

a sua apresentação. 

Tempo de Apresentação: O vídeo deverá ser apresentado em 7 minutos 

(IMPRORROGÁVEIS); Tempo reservado para Discussão - 03 minutos. 

 

3. Orientação de Pôster Não Comentado 

 

Os pôsteres podem ser levados já impressos para serem afixados no local do evento. 

Para os autores que optarem por imprimir e retirar os pôsteres no local do evento, haverá 

um serviço terceirizado a disposição. 

Os pôsteres deverão ser afixados no dia, hora e local informados no email do aceite. 

Não haverá apresentação dos pôsteres. Os autores serão responsáveis tanto pela sua 

colocação quanto pela retirada na área de exposição do evento.  

Características:  

Dimensões: 1,20 m (altura) x 90 cm (largura).  

Tamanho do painel: 2,20 m (altura) x 1 m (largura)  

Elaboração: Utilizar tipo de letra que permita a leitura a 1 m de distância; centralizar, no 

topo, o título do trabalho, os nomes dos autores e as instituições; Material: confeccionar 

em lona e com barbante para ser pendurado no local de exposição. 


