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DIRETRIZES PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO ORAL: 

Abaixo você encontrará as instruções para preparar a sua apresentação oral. 
Seguindo as instruções corretamente, você concorrerá à premiação da categoria. 

 
Ao final do congresso, os dois trabalhos mais bem avaliados (parte escrita + 

apresentação) de cada dia do evento, serão premiadas com um Echo Dot 4ª geração. 
Portanto, seis trabalhos serão premiados nesta categoria. 

 
A apresentação será via Microsoft Teams. Esta apresentação pode ser realizada 

através do aplicativo desktop, móvel ou web. Para melhor garantir a qualidade da 
apresentação, sugerimos realizar a partir de um computador conectado à internet 
preferencialmente por cabo (e não pela rede wi-fi). 

 

Preparando sua apresentação 

 
Atenção com o limite de tempo (ver abaixo) ao preparar a sua apresentação. 
Todas as apresentações do evento devem seguir o modelo disponibilizado no site 

do evento. 
 

Para explicar claramente o seu trabalho a um amplo público, recomendamos o 
seguinte conteúdo (conforme indicado no modelo do MS PowerPoint®): 

 

• Slide 1: Título, lista de autores, afiliação, resumo e quaisquer referências 
relacionadas; 

• Slide 2: Histórico ou motivação para sua abordagem; 

• Slide 3: Metodologia. Este slide pode ser replicado para acomodar aspectos de 
materiais e métodos que não caibam em apenas um slide; 

• Slide 4: Resultados. Este slide pode ser replicado para acomodar aspectos dos 
resultados que não caibam em apenas um slide; 

• Slide 5: Conclusões, financiamentos e agradecimentos. 
 

Dica: Evite textos longos sempre que possível. Dê preferência às ilustrações, 
esquemas, gráficos ou tabelas. 
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Enviando a apresentação 

Sugerimos que os slides da apresentação sejam enviados em PPTX para o e-mail  
tudoeciencia@foa.org.br, como o nome completo do apresentador, com até 24h de 
antecedência do início do evento,  deste modo elas serão inseridas no Microsoft Teams 
antes da abertura das salas para evitar problemas na hora da apresentação. As 
apresentações serão manejadas pelo professor moderador da sala, com os comandos 
do participante que estiver apresentando o trabalho. 

 

Apresentação 

A apresentação será realizada no Microsoft Teams, e será permitido apenas um(a) 
apresentador(a) por trabalho. O apresentador do trabalho deve entrar no Microsoft 
Teams com seu nome completo conforme consta na submissão do trabalho (para 
aqueles externos à FOA/UniFOA) ou com seu login institucional (para participantes da 
FOA/UniFOA) para que seja adicionado(a) na equipe e possibilidade de privilégios de 
apresentação (apontamentos em imagens ou gráficos) caso necessário. 

 
O(a) apresentador(a) deve estar na sala pelo menos 5 minutos antes do horário 

especificado para a apresentação do seu trabalho. 
 

LIMITE DE TEMPO: As apresentações devem durar 5 minutos. Haverá um tempo 
para perguntas e interações com a audiência, assim como a troca das apresentações e 
dos apresentadores. Com isso, é muito importante que as apresentações respeitem o 
limite de tempo. 

 
 

Comissão Organizadora 
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