ORIENTAÇÕES PARA AS APRESENTAÇÕES NO ESPAÇO ÁGORA
O período para encaminhamento das apresentações é de 08 a 15 de julho de 2022.
O Espaço Ágora foi criado em substituição à Sessão Pôster e visa possibilitar que todos os
trabalhos técnicos aceitos no congresso sejam apresentados oralmente, incentivando, deste modo,
a participação mais efetiva de todos os congressistas, propiciando ampla discussão em ambiente
mais descontraído e informal.
As apresentações no Espaço Ágora contarão com auxílio de Totens Eletrônicos que estarão
organizados em subtemas previamente definidos pelos coordenadores dos respectivos Simpósios.
De modo a melhor organizar as apresentações no Espaço Ágora e visando propiciar, efetivamente,
um espaço privilegiado para as discussões técnicas, a Comissão Organizadora / Comissão Científica
solicita que sejam obedecidas as seguintes orientações:
1. O período para encaminhamento das apresentações é de 08 a 15 de julho de 2022,
IMPRETERIVELMENTE;
a. Acesse sua área de inscrito, clique no item submissão de trabalhos, identifique o trabalho e
clique em enviar apresentação;
b. As apresentações deverão ser enviadas em arquivo *.pdf com, no máximo, 10 slides;
c. O arquivo deverá ter o tamanho máximo de 5 Mb, com orientação vertical conforme o template
disponível para download.
d. Utilizar fonte arial nos tamanhos de: 22 pontos negrito para o título, 16 pontos negritos para os
dados dos autores, e 20 pontos normais para texto.
e. As figuras usadas devem estar em uma resolução boa, sendo que o arquivo não pode exceder o
tamanho exposto acima.
f. Primeiro slide com o título do trabalho, o nome do(s) autor(es) e a(s) Instituição(ões) as quais
estão vinculados;
g. Slides: contendo os objetivos do trabalho, metodologia utilizada, etc.,
h. Slides: contendo os resultados e conclusões para finalizar a apresentação.
2. Comparecer ao local da apresentação no Espaço Ágora com a antecedência de 10',
certificando-se antes, com a recepcionista presente próximo ao Totem Eletrônico, de que o arquivo
referente ao seu trabalho está gravado e será apresentado no mesmo horário que conta da
programação científica do congresso;
3. As apresentações no Espaço Ágora serão iniciadas, rigorosamente, no horário previsto.
4. Cada apresentador terá 7' para a sua apresentação e, ao final, haverá 3' para discussão. A
recepcionista próxima a cada Totem Eletrônico auxiliará o apresentador no controle de tempo. Ao
final das apresentações de cada bloco haverá tempo de 10' para discussão de todos os trabalhos
apresentado naquele bloco;

IMPORTANTE: Será mantida a ordem de apresentação determinada no programa oficial. No caso
da ausência de algum apresentador, não será antecipada ou alterada a ordem das apresentações, a
fim de que os participantes que planejaram assistir parte das apresentações em qualquer dos
Totens Eletrônicos possam se ajustar dentro dos horários previstos na Programação.

