INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO ORAL
Apresentação dos trabalhos orais (17 e 18 de março 2021)


A apresentação será feita de forma remota (virtual), pela plataforma
que a ABES disponibilizará



A data e horário de sua apresentação será divulgada no site do evento a
partir de 10 de fevereiro. Não será possível solicitação de alteração de
datas e nem de horários da apresentação.



O tempo máximo de apresentação de cada trabalho é de 10 minutos,
seguidos de 5 minutos para perguntas.



A apresentação deverá ser feita em Power Point, seguindo as
diretrizes:




Usar o formato PowerPoint, com orientação da página: Paisagem,
Incluir slide inicial, o código (número) e o título do trabalho, seguidos
do(s) nome(s) do(s) autor(es), respeitando a ordem apresentada no
Resumo;



Incluir informações para contato com os autores no slide final;



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



Não serão aceitas apresentações gravadas.



O autor poderá usar recursos audiovisuais na apresentação. A exibição
de um vídeo não pode ultrapassar 10% (DEZ por cento) do tempo total
da apresentação, ou seja, cada apresentação só poderá ter UM minuto
de vídeo.



É de total responsabilidade do autor testar o vídeo, habilitar os
recursos em seu computador ou smartphone para que este funcione
adequadamente no momento de sua apresentação.



É da total responsabilidade do autor o compartilhamento de sua
apresentação quando chamado pelo coordenador da sessão em
seu horário.



É imprescindível que o autor entre na sala da apresentação com pelo
menos 30 minutos de antecedência da sua apresentação
(encaminharemos para o e-mail do apresentador o link de acesso)



Ao ser chamado pelo coordenador da sessão, o autor deve abrir sua
câmera, seu microfone e compartilhar a sua
apresentação. Não poderão ser realizadas apresentações sem câmera
ou esta ficar fechada.



O Coordenador irá perguntar se o autor está pronto e dirá “valendo”. A
partir daí o tempo de dez (10) minutos passa a contar.



Durante a apresentação, o autor terá um contador de tempo na
ferramenta para ajudá-lo na administração do tempo.



A ABES proporcionará um treinamento na ferramenta virtual a ser
utilizada em data e horário predeterminados que será encaminhado para
o e-mail dos apresentadores.



O autor/apresentador deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no
Simpósio.

