NORMAS DE APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS NO XXV CBBD
A apresentação das comunicações orais que compreende os relatos de experiência e os trabalhos
científicos seguirá as seguintes orientações:
1 Notas preliminares para as comunicações orais
a) Um dos autores do trabalho deverá obrigatoriamente estar inscrito no Evento. Somente os
trabalhos aprovados e com pelo menos um dos autores inscritos e com pagamento efetivado
serão inseridos na programação e publicação dos anais;
b) Os autores com trabalho aceito foram comunicados via e-mail pelo sistema;
c) Os trabalhos selecionados foram agrupados por Assunto, respeitando-se na medida do possível
as respectivas temáticas;
d) O horário da apresentação deverá ser rigorosamente respeitado, uma vez que ao término da
sessão as SALAS serão preparadas para atender as atividades previstas no programa do período
vespertino.
2 Apresentação das Comunicações Orais
a) Duração da apresentação: O tempo destinado para a apresentação da comunicação oral é de
20 minutos, compreendendo 15 min para a exposição e 5 min para a realização das perguntas e
debates;
b) Sobre o apresentador: Apenas um do(s) autor(es) poderá expor a comunicação oral. Colisões
de horário de apresentação advindas da mudança de apresentador não poderão ser solucionadas;
c) Formato do arquivo: O arquivo com os slides da apresentação deverá ser entregue em formato
PowerPoint 97-2003 ou posterior;
d) Entrega do arquivo: Caso o apresentador utilize slides em sua apresentação, os arquivos
deverão ser entregues no MÍDIA DESK a partir do dia 06/07 das 15h as 18h e no dia 07/07 das
8h as 18h;
e) Confirmação de presença do apresentador: No dia de sua sessão, o apresentador deverá
comparecer na sala de sua apresentação se apresentar a(o) Coordenador(a) de Sala e assinar
sua presença no programa da respectiva sala. O apresentador que não comparecer terá sua
apresentação cancelada;
f) Horário de realização da apresentação: As apresentações serão realizadas pontualmente no
horário marcado. No caso de cancelamento da apresentação por não comparecimento do
apresentador, a sessão será interrompida e reiniciada no horário marcado para a apresentação
seguinte que consta do programa.
3 Considerações finais
a) Destacamos a importância dessas providências a fim de evitar o atraso ou troca de horário das
apresentações e de possibilitar que todos os participantes assistam às sessões conforme seu
planejamento;
b) Os certificados de autoria e apresentação das comunicações orais serão entregues pela
Coordenação de mesa no dia da apresentação.

