INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Nesse ano, a apresentação de pôsteres do VIII SINGEP / 8th CIK será diferente das tradicionais sessões dos
eventos passados. Como o evento será online, não haverá um espaço físico onde os participantes do evento
podiam ver os pôsteres e interagir com os autores no horário dedicado à essa apresentação, tal como acontecia
anteriormente. Portanto, não será necessária a confecção de um pôster físico a ser disponibilizado em um espaço
do evento.
Diante disso, a alternativa foi propor sessões de apresentações de pôsteres semelhantes às de artigos científicos.
Espera-se que assim seja possível assegurar que haja uma interação entre autores e congressistas dessa forma.
Mesmo que as apresentações de pôsteres sejam mais rápidas e simplificadas, em decorrência da própria natureza
do trabalho, essa modalidade de apresentação garante que haverá trocas entre os autores e demais congressistas.
Com isso, priorizam-se as discussões e trocas de conhecimentos entre os participantes, que julgamos ser
essenciais para um evento de qualidade.

SESSÕES:
✓
✓
✓
✓
✓

Cada sessão paralela de apresentação de trabalhos terá até 7 trabalhos programados.
Está previsto de 5 a 10 minutos de apresentação para cada trabalho. O tempo restante será destinado às
discussões que serão organizadas pelo moderador da sessão.
As apresentações deverão seguir a ordem de apresentação em que aparecem no programa. Isto é
importante porque vários participantes têm interesse em mudar de sala para assistir trabalhos específicos.
As sessões de pôsteres ocorrerão no dia 1 de outubro (quinta-feira), primeiro dia de evento, das 12:00 às
13:30.
Haverá seis sessões concomitantes de apresentação de pôsteres. Assegure-se de entrar na sala destinada
para sua apresentação.
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Informamos que o sistema que usaremos é o Zoom. O sistema exige que seja feito o download de um
plug-in.
Para que os autores tenham uma participação adequada, nós recomendamos o teste de compatibilidade
do sistema com o navegador e seus equipamentos previamente.
Recomendamos que os autores tenham mais de um equipamento como alternativa para acesso. Não é
possível prever alguns problemas de conexão e funcionalidade por conta de equipamentos e redes.
Também recomendamos o teste do link da sessão antecipadamente. O link será aberto 15 minutos antes
do horário previsto para as sessões. Neste tempo os autores poderão corrigir quaisquer imprevistos.
Pedimos, portanto, aos autores que estejam disponíveis para a apresentação às 11:45 do dia 01/10 para
eventuais testes e para evitar atrasos no início da sessão.
As sessões contaram com um moderador. Ele se encarregará da organização da sessão.
Haverá também um assistente de moderação que abrirá a sala, dará as boas vindas e passará as devidas
informações e instruções aos participantes para que sejam conduzidas as apresentações.
Recomendamos o envio antecipado ao assistente de moderação da sua sessão o arquivo com o pôster de
sua apresentação. Assim, ele poderá compartilhar a tela para que sua apresentação ocorra sem problemas
caso seja necessário. O e-mail dos assistentes de moderação constará na programação completa.
Os autores devem apresentar seus pôsteres em formato tradicional. Isto é, em uma única página de Power
Point – Largura 90 cm e Altura 120 cm. Espera-se que ele contenha uma síntese de todas as sessões
previstas na submissão do trabalho (Introdução; Referencial Teórico; Métodos; Resultados; Conclusões;
Principais referências).
O template a ser utilizado para a elaboração e apresentação do pôster está disponível no link:
http://singep.org.br/8/wpcontent/uploads/sites/4/2019/08/Template_VIIISingep_Po%CC%82sters_2020.pptx
Se necessário, controle o nível de zoom do seu Power Point e apresente seu pôster por seções. Isso ajuda
os participantes a visualizarem aquilo que você está explicando.
Recomendamos que os autores deixem o seu pôster aberto em seus desktops ou outros equipamentos. Isto
facilitará o processo no momento de sua apresentação / compartilhamento da tela.

✓ Lembre-se que durante sua sessão, é preferível que poucas telas ou aplicativos estejam abertos em seu
equipamento. Para facilitar a sua seleção na hora de compartilhar a tela ou evitar sobrecarga do sistema.
✓ Identifique-se logo no início com o moderador da sessão ou assistente de moderação indicando que você
está presente e qual é o seu trabalho.
✓ Com auxílio do assistente abra o seu microfone e seu vídeo e faça o compartilhamento da sua tela de
apresentação para realizar o teste.
✓ Atente para o seu tempo de modo a não ultrapassá-lo. O moderador sinalizará quando faltarem 3 minutos.
Ao finalizar, interrompa o compartilhamento da sua tela e devolva a palavra ao moderador.
✓ Incentivamos sua participação com perguntas, sugestões e apontamentos construtivos para os demais
trabalhos da sua sessão. Para isso, não use o microfone, mas sim, o chat disponível na plataforma Zoom.
✓ O moderador conduzirá as discussões indicando as perguntas colocadas no chat ou passando o direito de
fala para que participantes as apresentem. Busque, ao responder, síntese e objetividade bem como quando
estiver "do outro lado" colocando as suas questões para os outros autores.

Os trabalhos apresentados no VIII SINGEP / CIK encontram-se disponíveis em nosso site:
https:// https://singep.org.br/8/

Desejamos um ótimo VIII SINGEP / CIK Online para todos!

