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REGRAS DE APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS
Este ano a apresentação de trabalhos da IX Mostra de Iniciação Científica, XX Semana da Matemática e X Semana
da Estatística será feita por meio de vídeos. Os vídeos deverão conter slides (beamer ou similar) com o conteúdo e uma
explicação do conteúdo feita pelo apresentador.
A submissão dos vídeos ocorrerá de 18 de outubro à 29 de outubro. A seguir, as normas dos vídeos:
1. Deverá ter duração entre 10 e 13 minutos;
2. A qualidade de imagem deve ser suficientemente boa para que seja possível a leitura dos slides;
3. A qualidade de som deve ser suficientemente boa para que seja possível o entendimento da voz do apresentador;
4. O primeiro slide da apresentação deve conter:

(a) Título do trabalho;
(b) Nome dos autor (es) e/ou autora (s);
(c) Nome do orientador (a);
(d) Nome dos eventos: “XX Semat e X Semest” e “IX Mostra IC”;
(e) Logo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), atendendo as diretrizes de utilização da mesma;
5. Os vídeos deverão ser submetidos nos formatos AVI, WMV, MOV, MPEG ou MP4;
6. A resolução do vídeo deve ser no máximo 720p.

Durante o evento o vídeo do apresentador será exibido e o autor deverá acompanhar a exibição e estar disponível
para retirar eventuais dúvidas dos participantes que poderão ser perguntadas nos dois minutos seguintes a exibição do
vídeo. Note que assim cada apresentação terá no máximo 15 minutos (máximo 13 minutos de vídeo + 2 minutos para
dúvidas).
A confecção dos vídeos não é difícil e pode ser feita apenas com o celular ou também com computador. Em breve
será postado um vídeo-tutorial de como fazer e com algumas sugestões de aplicativos. Fiquem atentos ao site!
http://www.eventos.ufu.br/sematsemest2020

