
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÕES ORAIS E E-PÔSTER 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 O responsável pelo envio do trabalho, após obter a aprovação deste, precisa confirmar o pagamento de sua 

inscrição. Exceto o que acadêmico que for primeiro autor, pois este não pagará a taxa de inscrição; 

 Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado; 

 Todos os resumos aceitos serão publicados nos Anais do III Congresso INC de Cefaleia e Dor Orofacial; 

 Os documentos produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre outros) serão reprodução fiel das 

informações submetidas pelo autor. Portanto, não será possível realizar alterações quanto à grafia do 

título, resumo ou autores após a data limite para envio de trabalhos. ATENÇÃO: informações fornecidas são 

de inteira responsabilidade do autor que submete o resumo; 

 Os autores assumem o cumprimento das legislações e normas éticas que regem a pesquisa com seres 

humanos e animais, incluindo-se a aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa e de Ética Clínica em 

Pesquisa em Animais.  

  

MODALIDADE PÔSTER ELETRÔNICO (e-pôster)   

 Os pôsteres digitais serão exibidos continuamente durante todos os dias do congresso, em telas de plasma 

de 42"; 

 Os autores farão apresentação no local em data e horário determinados previamente;  

 Não é necessária a impressão do banner – os trabalhos serão exibidos durante todo o congresso nas telas 

digitais;  

 Quatro trabalhos serão selecionados para apresentação oral no dia 10/08/19. Dentre os trabalhos 

selecionados, 2 serão escolhidos para a sessão de Cefaleia e 2 para a sessão de Dor Orofacial; 

 A divulgação dos resultados será realizada ao final da discussão da última sessão do dia 09/08/19; 

 Os trabalhos selecionados para apresentação oral, receberão os PRÊMIOS:  

o 1º colocado Cefaleia: PEDRO ANDRÉ KOWACS 

o 2º colocado Cefaleia: ALAN CHESTER FEITOSA DE JESUS 

o 1º colocado Dor Orofacial: JOSÉ STECHMAN NETO 

o 2º colocado Dor Orofacial: JOSÉ TADEU TESSEROLI DE SIQUEIRA 

 

APRESENTAÇÃO ORAL  

 Os autores dos quatro trabalhos selecionados como os melhores e-pôsteres deverão preparar 

apresentações orais, com duração de 10 minutos/cada a serem realizadas das 08:00 às 08:40h do dia 

10/07, conforme determinação prévia, no salão principal do evento;  



 O apresentador deve preparar sua apresentação através de slides (PowerPoint) e comparecer com 

antecedência de 1 hora ao Mídia Desk para repassar o arquivo aos colaboradores; 

 Informações sobre o horário da apresentação serão enviadas ao autor principal após a última sessão do dia 

09/08;  

 

NORMAS PARA ENVIO DO PÔSTER ELETRÔNICO  

LEIA COM ATENÇÃO!   

Utilizar programa PowerPoint (Windows):  

 Configuração da página: design - configurar página - slide dimensionado para apresentação slide 

personalizado com 27,5 cm largura X 48,9 cm altura - orientação retrato - Garantir o ajuste; 

 Para salvar: Arquivo - salvar como - outros formatos - "formato JPG";  

 Não há exigência quanto ao número de caracteres, cores ou fontes, podem ser incluídas figuras e gráficos; 

 É imprescindível que o arquivo seja criado no Microsoft Power Point (sistema Windows).  

 O trabalho deve ter somente um slide que precisa ser em formato retrato e o arquivo deverá conter no 

máximo 2MB. 

 

PRAZO DE ENVIO DO PÔSTER DIGITAL: 06/08/2019.  

 A entrega em prazo hábil e em formato adequado é de responsabilidade do autor que submeteu o resumo 

previamente pelo site; 

 Trabalhos entregues fora do prazo estabelecido ou com problemas de formatação serão de inteira 

responsabilidade dos autores. Será disponibilizado aos interessados um modelo padrão do Congresso;   

 Para maiores esclarecimentos: contato pelo e-mail cefaleiainc@gmail.com 

 

 

Att. 

Comissão organizadora do III Congresso INC de Cefaleia e Dor Orofacial 

mailto:cefaleiainc@gmail.com

