
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE AS APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS 

FORMATO DO ARQUIVO 

1. Está disponibilizado o template com logotipo do evento, para ser usado no Power Point, 

com tamanho do slide (16:9), orientação PAISAGEM (horizontal); 

2. As apresentações da categoria Painel deverão utilizar no máximo 5 slides, incluindo a 

capa e as referências; 

3. Os apresentadores da categoria Painel deverão utilizar essa apresentação em sua 

gravação em vídeo, o qual não poderá ultrapassar 5 minutos de duração; 

4. A gravação deverá ser salva em formato MP4; 

5. O nome do arquivo de vídeo deverá ser o código do trabalho_cinco primeiras 

palavras do título (Exemplo: D19PG_Análise da deglutição em pacientes.MP4); 

6. As apresentações da categoria Comunicação Oral deverão utilizar no máximo 8 

slides, incluindo a capa e as referências; 

7. As apresentações da categoria Comunicação Oral deverão ser salvas em PDF;  

8. O nome do arquivo deverá ser o código do trabalho_cinco primeiras palavras do 

título. (Exemplo: D19PG_Análise da deglutição em pacientes.PDF). 

ESTRUTURA DO CONTEÚDO 

1. Título: Na capa, deverá ser mantido o mesmo do resumo, colocado em letras maiúsculas 

e negrito; 

2. Identificação: Na capa, logo abaixo do título, em fonte menor e negrito, colocar nome 

dos autores e da instituição, com cidade e estado da mesma; 

3. Logotipos do evento: Estão dispostos no template, bem como disponíveis para 

download em duas versões (horizontal e vertical), caso queira utilizá-los também de outras 

formas nas apresentações;  

4. Conteúdo: Deverão conter os itens especificados para cada tipo de trabalho, conforme 

normas publicadas:  

a. Estudos envolvendo seres humanos/animais, incluindo caso clínico e revisões 

sistemáticas/integrativas (introdução, objetivo, método, resultados e conclusão); 

b. Relatos de experiência (introdução, objetivos, público-alvo e descrição das ações 

desenvolvidas, resultados e conclusão); 

c. Deverão conter as 3 palavras-chave, referências no estilo Vancouver e fonte de 

financiamento, quando for o caso;  

d. As apresentações, tanto de Painel, quanto de Comunicação Oral poderão conter 

ilustrações como figuras, fotos, tabelas e gráficos. 

 



 

 

GRAVAÇÃO EM VÍDEO 

Os apresentadores dos trabalhos na categoria Painel deverão: 

1. Utilizar uma plataforma (por exemplo: Google Meet) ou programa de gravação em que 

sua imagem apareça juntamente com a sua apresentação de slides. 

2. Se utilizar uma plataforma online, busque a melhor conexão com a internet. Caso 

necessário, conecte-se diretamente ao cabo da rede. 

3. Certificar-se que sua imagem estará centralizada durante a apresentação. 

4. Estar em um ambiente com fundo neutro e boa iluminação para gravação do vídeo. 

5. Recomenda-se utilizar um ambiente silencioso e o uso preferencialmente o fone de 

ouvido com microfone para a gravação. 

RAZO DE SUBMISSÃO 

1. Os vídeos das apresentações da categoria Painel deverão ser enviados para o e-mail 

cofabtrabalhos@fob.usp.br  até o dia 08/08/2021. 

2. A apresentação em PDF dos trabalhos da categoria Comunicação Oral deverá ser 

enviada para o e-mail cofabtrabalhos@fob.usp.br  até dia 08/08/2021. 

3. Após enviada, as apresentações não poderão sofrer alterações. 
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