MANUAL PARA APRESENTAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS


Verifiquem com antecedência, através do site do Congresso Brasileiro de Cardiologia, em
sua área restrita, no menu “trabalhos” os trabalhos aprovados, formato de apresentação
data e horário.



Atente-se para a confirmação PRÉVIA de sua participação.



Os apresentadores devem estar inscritos no congresso.



Leia
atentamente
as
regras
de
sua
modalidade
(http://cardio2018.com.br/trabalhos/index.php#topo) e as informações descritas neste
manual.



Não esqueçam dos prazos, abaixo descritos, para o envio de suas apresentações, sejam
elas no formato pôsteres digitais, pôsteres em destaque ou Orais.



Os certificados só serão disponibilizados para aqueles que apresentaram o trabalho no
congresso.



Os certificados dos trabalhos apresentados poderão ser retirados através do site
http://cardio2018.com.br/index.php, em data a ser divulgada posteriormente.

TEMAS LIVRES PÔSTERES DIGITAIS

O envio do e-pôster deverá ser feito pelo site do congresso, através área restrita
(https://cardio2018.websiteseguro.com/restrito_autores.php#topo) até a data limite 30/08/2018.
A– Ao entrar na área restrita, clique no Menu superior “meus trabalhos”.
B- No menu “meus trabalhos” dirija-se ao final da página em “Resumos já
enviados”
C- Clique abaixo do título do trabalho no link: [inserir apresentação].

Deverão enviar o arquivo em PPT somente os autores que tiveram trabalhos aprovados na
modalidade Pôster Digital.

Normas para submissão do Pôster Digital


O arquivo do pôster digital deve ser criado em Power Point e deve ter 38,1 de largura X
65,969 de altura.



Necessariamente é um slide único e em formato retrato.



O arquivo deverá conter no máximo 2 MB.



Para enviar o Pôster Digital (acesse o menu "Meus trabalhos", em sua área restrita, e
clique abaixo do título do trabalho no link: [inserir apresentação].



Após o envio, constará o link “[alterar apresentação]”. É possível, caso necessário, fazer
novo envio, respeitando a data limite.



Os arquivos em PPT deverão ser enviados para a Organização do Evento pelo site do
Congresso, na área restrita do congressista, até dia 30 de agosto.



Não é necessário levar seus pôsteres impressos na data do Congresso.

Como formatar arquivo no PowerPoint:
1 - Configuração da página: design - configurar página - slide dimensionado para apresentação tela personalizada com 38,1 de largura X 65,969 altura - orientação vertical.
2 - Para salvar: salvar como - "formato PPT".
3 - Não há exigência quanto ao número de caracteres, cor ou fonte, podem ser incluídas figuras
e gráficos.

o

Os trabalhos podem ser visualizados por terceiros no painel, durante todo o evento, mesmo
após o término da apresentação.

o

O apresentador deve estar presente com pelo menos 15 minutos de antecedência ao horário
descrito da apresentação.

o

Informamos que a ausência do apresentador leva a desclassificação do mesmo.

o

Cada autor terá entre 2 a 3 minutos para uma breve apresentação do seu trabalho e 2
minutos para discussão com o debatedor.

o

O apresentador deve ser obrigatoriamente o autor do trabalho para as modalidades:
Iniciação Científica, Residentes e Pós-graduandos. Na modalidade pesquisadores, o
trabalho deve ser apresentado preferencialmente pelo autor, mas poderá ser por um coautor
devidamente inscrito no congresso e descrito como apresentador na confirmação do
trabalho.
Consulte
a
regra
de
sua
modalidade
(http://cardio2018.com.br/trabalhos/index.php#topo).

Importante
As informações sobre o dia de sua apresentação, horário, Número do TOTEM e categoria foram
enviadas por e-mail e estão disponíveis em sua área restrita no campo “Apresentação”. Este
número é muito importante pois a partir dele é que você saberá em qual totem apresentará seu
trabalho no local do evento.
Atente-se a sua área médica e a cor de identificação desta, para auxilia-lo a se dirigir no local de sua
apresentação.
Períodos Gerais de apresentação:

Período da Manhã:
Dia/ Data

Horário da Apresentação

Sexta-feira (14/09):

10:30 – 11:00

Sábado (15/09):

10:30 – 11:00

Período da Tarde:

Dia/ Data

Horário da Apresentação

Sexta-feira (14/09):

17:00 – 17:30

Sábado (15/09):

15:45 – 16:30

TEMAS LIVRES EM DESTAQUE - CONCORRENTES A PRÊMIOS (PAINEIS ELETRÔNICOS)
o

Área destinada aos Temas Livres painéis eletrônicos concorrentes a premiação.

o

Localizada à frente da área de Temas Livres pôsteres, haverá 01 palco para
apresentação no formato oral.

o

A apresentação deve ser realizada em power point com até 10 MB e número
máximo de 15 slides.

o

O material apresentado deve espelhar o conteúdo do resumo.

o

Serão destinados 05 min para a apresentação oral seguidos 02 min de discussão.

o

O apresentador deve ser obrigatoriamente o autor do trabalho para as modalidades:
Iniciação Científica, Residentes e Pós-graduandos. Na modalidade pesquisadores, o
trabalho deve ser apresentado preferencialmente pelo autor, mas poderá ser por um coautor
devidamente inscrito no congresso e descrito como apresentador na confirmação do
trabalho.

o

Como descrito em regra, os autores devem permanecer durante toda a sessão, ou seja,
como ouvinte dos demais trabalhos apresentados.

o

O apresentador deve comparecer com antecedência de 2 horas ao Mídia Desk/ Sala VIP
para salvar o arquivo no sistema.



A apresentação dos trabalhos deve ser realizada pelo autor descrito no sistema de confirmação
como apresentador. Informamos que para os temas livres concorrentes a prêmios, a ausência ou
a apresentação por um terceiro implica na desclassificação do mesmo.

TEMAS LIVRES ORAIS


A apresentação deve ser realizada através de slides (PowerPoint) e o apresentador deve
comparecer com antecedência de 2 horas ao Mídia Desk/ Sala VIP para salvar o arquivo
no sistema.



Para as apresentações orais, serão destinados 15 minutos cronometrados, sendo 10
minutos para a exposição do autor e os últimos 5 minutos para perguntas e respostas da
plateia e julgadores.



O apresentador deve ser obrigatoriamente o autor do trabalho para as modalidades:
Iniciação Científica, Residentes e Pós-graduandos. Na modalidade pesquisadores, o
trabalho deve ser apresentado preferencialmente pelo autor, mas poderá ser por um
coautor devidamente inscrito no congresso e descrito como apresentador na confirmação
do trabalho.



Como descrito em regra, os autores devem permanecer durante toda a sessão.



A apresentação dos trabalhos deve ser realizada pelo autor descrito no sistema de confirmação
como apresentador. Informamos que para os temas livres concorrentes a prêmios, a ausência ou
a apresentação por um terceiro implica na desclassificação do mesmo.
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