
 

 

Leia atentamente as orientações sobre o Processo de Submissão 
e as Regras de Formatação, visando garantir o envio correto do 

resumo do trabalho científico no formato e-pôster. 
 
 

1. Orientações sobre o Processo de Submissão 
1.1. Acesse a área de Trabalhos Científicos, na página de Internet do Congresso, para baixar o modelo 

padrão (TEMPLATE) e as regras para formatação do e-pôster. 
1.2. Prepare o e-pôster utilizando o Template e salve. 
1.3. Acesse a área de Trabalhos Científicos novamente.  

 
Para cada trabalho aprovado, você encontrará um formulário para selecionar o arquivo (formato 

PPT ou PPTX) e enviar. Ao completar o envio, você receberá um aviso na tela. 

 
2. Regras de Formatação 

2.1. O e-pôster deverá ser confeccionado conforme o Template disponível na página de Internet do 
Congresso, na área de Trabalhos Científicos. 

2.2. Não realize alterações no Template. 
 

A apresentação deve ser na vertical (formato retrato) em, no máximo, 3 slides. 

 
2.3. O título do e-pôster deve ser idêntico ao resumo enviado previamente para avaliação. 

 
Abaixo do título, inclua o nome dos autores e suas respectivas instituições. No caso de mais de um 

autor para o mesmo trabalho, separe os nomes com ponto-e-vírgula. 

 
2.4. É permitido usar tabelas, gráficos, figuras, fotos e vídeos.  
2.5. O vídeo deverá ser embutido no arquivo ppt ou pptx e somente nos seguintes formatos: (.mp4, .mpg, 

.wmv, .avi) *caso seu vídeo utilize algum codec específico, leve-o ao evento como prevenção. 
2.6. Utilize itálico apenas para indicar termos em outros idiomas.  
2.7. Serão aceitos arquivos com o tamanho máximo de 20MB (20 megas) 

 
ATENÇÃO: a submissão dentro do prazo estipulado é responsabilidade do Congressista. A Comissão 
Organizadora do Congresso não se responsabilizará por trabalhos entregues fora da data. 
 
Prazo para envio do E-PÔSTER APROVADO: 30 de outubro de 2019 (sem prorrogação) 
 
OBS. OS TRABALHOS SELECIONADOS PARA SEREM APRESENTADOS COMO E-PÔSTERES PODERÃO SER 
ACESSADOS ATRAVÉS DOS MONITORES DISPONÍVEIS NA ÁREA DE EXPOSIÇÃO ONDE OS MESMOS SERÃO 
EXPOSTOS. 
 



 

 


