
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS 

 

MODALIDADE SESSÕES COORDENADAS 

As Sessões Coordenadas serão compostas por apresentações orais no idioma Português 
(Brasil). Cada sessão contará com coordenadores com atuação em áreas afins aos eixos 
temáticos. Esses especialistas serão também os moderadores dos debates. Cada 
apresentação terá no máximo 10 minutos, acrescido de 5 minutos reservados para 
debate.  

As apresentações deverão ser preparadas em Microsoft® PowerPoint em no máximo 10 
telas (modelo de laudas no site).  

A primeira tela deve apresentar nome do evento, vínculo institucional , título do estudo 
em caixa alta e em negrito, nome do autor e (co) autores. O último slide deve conter as 
principais referências do estudo, máximo 5. Recomenda-se uso de fontes Arial ou 
Tahoma. Não utilizar fontes menores que 28. 

Caso haja impossibilidade de apresentação pelo autor apresentador, um dos coautores 
poderá apresentar o trabalho desde que comunicada a alteração com antecedência de 3 
dias do evento à organização e o substituto deverá estar inscrito no evento.  

O material para apresentação oral nas sessões coordenadas deverá ser enviado por e-
mail para organização do evento impreterivelmente até às 23h59m do dia 02/09/2019 
pelo e-mail resumociasfme@gmail.com em formato Microsoft® PowerPoint. 

Para sessões coordenadas serão utilizadas os equipamentos multimídias das salas, 
portanto, as apresentações estarão previamente organizadas e não será aceito utilizar 
equipamentos pessoais.  

MODALIDADE PÔSTER 

Os trabalhos serão expostos nas datas e horário a serem divulgados pela comissão 
científica do evento. O trabalho exposto será debatido por especialistas.  

Será apresentado em formato físico. O tamanho do painel deverá ser de 0,90m de 
largura por 1,20m de altura (formato retrato). O autor deve fixar o pôster até 30 minutos 
antes do horário da apresentação. O local será sinalizado pelo código divulgado na lista 
de aprovados.  



O pôster deverá conter basicamente a seguinte sequência: Título; Autores (com as 
respectivas instituições e e-mail de contato); Introdução; Objetivos; Material e Métodos; 
Resultados/discussão/conclusões; Referências. 

O título e os autores e o trabalho no pôster deverão ser idêntico ao submetido no evento.  

As exposições deverão ser sucintas, claras e objetivas, restringindo-se às informações 
essenciais em cada tópico. 

A impressão do pôster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa ser lido a 
uma distância mínima de 2 m. Para isso, deve-se seguir o modelo de pôster do site. 

Os resultados poderão ser ilustrados com figuras (fotos e gráficos) e/ou tabelas.  

 

Atenciosamente,  

Comissão Científica.  

 


