TRABALHOS APROVADOS – ORAL
ORIENTAÇÕES PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO:
As apresentações dos trabalhos ORAL serão assíncrona (gravada) e ficarão
disponíveis na plataforma online do 30ª Jornada CELG 2021.
2. INSTRUÇÕES PARA AS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO ORAL
ESPECIFICAÇÕES GERAIS: nessa modalidade de apresentação o apresentador
deverá utilizar O TEMPO MÁXIMO DE 8 MINUTOS para apresentação e NÃO HÁ
LIMITES DE SLIDES para o conteúdo do trabalho, desde que a apresentação não
ultrapasse o tempo limite especificado. O não cumprimento do tempo determinado
acarretará em desclassificação para a premiação.
ORIENTAÇÃO DE CONTEÚDO DOS SLIDES:
O TÍTULO deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo. A apresentação
deverá conter INTRODUÇÃO, OBJETIVO, MÉTODO, RESULTADOS, CONCLUSÃO E
REFERÊNCIAS. Para estudos envolvendo seres humanos ou animais é obrigatório o
número do Comitê de Ética.
TEMPLATE: todos os slides devem ser apresentados com o logotipo do evento no
lado
esquerdo
da
apresentação
estará
disponível
no
site
https://www.celg2021.com.br/trabalhos-cientificos
AVALIAÇÃO: os trabalhos classificados
previamente para fins de premiação.

nessa

modalidade

serão

avaliados

3.
ESTRUTURA DO CONTEÚDO PARA COMPARTILHAMENTO DURANTE A
GRAVAÇÃO
SLIDE 1. TÍTULO (deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo), AUTORES
E INSTITUIÇÃO.
Demais slides (tópicos seguindo a ordem): Introdução > Objetivos > Métodos
(comentário sobre o CEP) > Resultados > Conclusão.

4. FORMATO DE ARQUIVO PARA ENVIO GRAVAÇÃO – ORAL
Orientações para gravação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não utilizar celular
Tempo de gravação : 8 minutos
O autor poderá fazer uso da ferramenta de gravação de sua
preferência
Caso não tenha ferramenta de gravação, disponibilizamos um vídeo
com o tutorial para gravações via zoom:
https://youtu.be/8jzcJK_UVAk
Não ultrapassar o tempo previsto para sua apresentação
A gravação deve ser salva com a seguinte identificação: nome do apresentador
e título do trabalho.
Enviar gravação via wetransfer www.wetransfer.com para
cientifico@tribecaeventos.com.br até o dia 07 de junho.
Não serão aceitas gravações após o prazo de envio e nem correções
de apresentações.
Não haverá edição das apresentações gravadas.

Formatação das apresentações:
•
•

Slides/power point: Formato widescreen (16:9) – orientação: paisagem
Vídeos: formato sugerido MP4. Todos os vídeos que serão exibidos durante a
apresentação, devem ser enviados para o e-mail acima citado.

Informações adicionais sobre trabalhos: Segunda a sexta-feira das 08h30
às 18h30 – cientifico@tribecaeventos.com.br ou pelo whatsapp 51 997021511
Informações adicionais sobre inscrições: Segunda a sexta-feira das 08h30
às 18h30 – inscricoes@tribecaeventos.com.br ou pelo whatsapp 51 980534203

