Orientações aos apresentadores de trabalhos científicos
Prezado autor,
Para garantir que a apresentação do seu trabalho seja ainda melhor no XX SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA E FISIOTERAPIA EM TERAPIA
INTENSIVA (SIFR) (XX SIFR 2022) siga as instruções descritas abaixo na preparação de sua
apresentação.

Apresentação de PÔSTER TEMÁTICO e PÔSTER MODERADO
Dimensões e características do pôster temático e moderado
•
•
•

Dimensões máximas para o pôster: orientação retrato de 96 cm (largura) x 120 cm
(altura). Pôsteres de tamanho maior não serão aceitos na apresentação in loco.
Não se recomenda que a apresentação ocorra utilizando várias folhas A4 ou
equivalente no lugar do pôster impresso.
O título deve ser escrito em negrito. O texto do título impresso (e não o tamanho da
fonte) não deve ser menor que 15 (quinze) milímetros. O subtítulo e a lista de autores
devem ser impressos no mesmo tipo de letra e não devem ser menores que 10 (dez)
milímetros. Isto garante uma leitura clara, mesmo a uma distância de 3 (três) metros.

•

O pôster DEVE conter a seguinte estrutura:
o Parte superior: Título, Autor(es), Instituição(ões);
o Introdução;
o Objetivo(s);
o Método(s);
o Resultado(s);
o Conclusão(ões);
o Conflito de interesse.

•

Evite utilizar frases longas. É importante intercalar texto e figuras para facilitar a
visualização do conteúdo do seu pôster;
É recomendado incluir uma nota de rodapé com o nome da(s) agencia(s)
financiadora(s) do trabalho, quando for o caso, além do contato (e-mail ou rede
social).

•

Orientações para afixação, apresentação e remoção de
PÔSTER TEMÁTICO
Para colocação, apresentação e remoção do seu PÔSTER TEMÁTICO, siga o cronograma
estipulado abaixo:
•

Trabalhos que serão apresentados no horário das 12:05 - 13:30:
o O pôster deverá estar disponível para exibição no período compreendido das
08:00 - 13:30
o 08:00 – 09:00: Horário para afixação dos pôsteres
o 12:05 – 13:30: Apresentação: o apresentador deve estar disponível neste
horário para discutir a pesquisa com o público e os moderadores. Conferir
datas das apresentações no e-mail enviado pela comissão organizadora.
o 13:30 - 14:00 – Remoção: retire o seu pôster. Trabalho que não for retirado
pelo responsável será encaminhado para reciclagem pela organização. A
organização não guardará, arquivará ou enviará o pôster não retirado pelo
responsável sob hipótese alguma.

•

Trabalhos que serão apresentados no horário das 16:45 - 18:00:
o O pôster deverá estar disponível para exibição no período compreendido das
14:00 - 18:00
o 14:00 – 14:50: Horário para afixação dos pôsteres
o 16:45 – 18:00: Apresentação: o apresentador deve estar disponível neste
horário para discutir a pesquisa com o público e os moderadores. Conferir
datas das apresentações no e-mail enviado pela comissão organizadora.
o A partir das 18:00 – Remoção: retire o seu pôster. Trabalho que não for
retirado pelo responsável será encaminhado para reciclagem pela organização.
A organização não guardará, arquivará ou enviará o pôster não retirado pelo
responsável sob hipótese alguma.

Orientações específicas para sessões de Pôster Temático
A apresentação não deve ser mais longa que 3 (três) minutos. As apresentações de pôster
temático se darão no formato de “conversa” em que o moderador interagirá com o autor em
formato de perguntas e respostas durante a apresentação, que não poderá exceder, no total,
8 (oito) minutos.
Os vencedores de cada sessão de Pôster Temático serão anunciados na sessão “premiação e
encerramento”, no último dia do XX SIFR 2022.

Orientações para afixação, apresentação e remoção de
PÔSTER MODERADO
Para colocação, apresentação e remoção do seu PÔSTER MODERADO, siga o cronograma
estipulado abaixo:
•

Apresentação das 12:05 - 13:30:
o O pôster deverá estar disponível para exibição no período compreendido das
08:00 - 18:00
o 08:00 – 09:00: Horário para afixação dos pôsteres
o 12:05 - 13:30: Apresentação: o apresentador deve estar disponível neste
horário para discutir a pesquisa com o público e os moderadores. Conferir
datas das apresentações no e-mail enviado pela comissão organizadora.
o A partir das 18:00 – Remoção: retire o seu pôster. Trabalho que não for
retirado pelo responsável será encaminhado para reciclagem pela organização.
A organização não guardará, arquivará ou enviará o pôster não retirado pelo
responsável sob hipótese alguma.

Orientações específicas para sessões de Pôster Moderado
Seu pôster será discutido em uma área específica durante a sessão de pôster moderado,
presidida por dois presidentes.
Cada apresentador terá 3 (três) minutos para resumir seu estudo para os presidentes e para
a audiência. Um período de perguntas e respostas de 3 (três) minutos seguirá cada
apresentação.
O formato impresso dos pôsteres apresentados nessa sessão segue o mesmo descrito
acima na sessão “Apresentação de pôster temático e pôster moderado”.
Ao final do processo de avaliação os presidentes se reunirão e no menor prazo possível
informarão os trabalhos vencedores da sessão aos presentes.

Apresentação ORAL de trabalhos científicos
A apresentação ORAL dos trabalhos científicos deverá seguir as orientações abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

A apresentação deve ser preparada em PowerPoint®, com extensão “.pptx”
A orientação de página obrigatória é “paisagem”.
Use exclusivamente fontes padrão do Windows®.
Imagens: não copie e cole as imagens de outro aplicativo, use a funcionalidade “inserir
imagem de um arquivo” do PowerPoint® (formato JPG ou PNG). Certifique-se de que
as imagens inseridas tenham resolução mínima de 300dpi.
Vídeo: WMV, MP4 ou AVI são os únicos formatos de vídeo aceitáveis. Para evitar
qualquer problema com filmes e loops com o PowerPoint®, as apresentações DEVEM
ser salvas como arquivos “.pptx”.
Para apresentações feitas em outros aplicativos (e.g. Apple Keynote): renomeie o seu
arquivo utilizando uma extensão “.pptx” (versão preferida: PowerPoint 2016).
Sempre verifique sua apresentação em um computador operado por Windows
(preferencialmente Win7).
FAÇA O UPLOAD E TESTE SUA APRESENTAÇÃO NO MEDIA DESK DO EVENTO DAS
08:00 – 09:00 DO DIA DA SUA APRESENTAÇÃO.

A apresentação DEVE contemplar a seguinte estrutura:
o Título, autor(es), lista de instituição(ões);
o Declaração de conflito de interesse e, quando for o caso, informação sobre
financiamento do trabalho;
o Introdução;
o Objetivo(s);
o Método(s);
o Resultado(s);
o Conclusão(ões).

Orientações para apresentação
•
•

•

Horário de apresentação: 12:05 – 13:30 OU 16:45 – 18:00 (confira data e sala das
apresentações no e-mail enviado pela comissão organizadora)
O apresentador deve estar disponível durante todo o tempo da sua sessão. Cada
apresentador terá até 8 (oito) minutos para apresentar seu trabalho. A apresentação
será seguida de discussões moderadas por dois especialistas que conduzirão cada
sessão, por até 5 (cinco) minutos. Os presidentes da sessão são orientados a
interromper a apresentação caso o apresentador ultrapasse o limite de tempo
tolerado.
Os vencedores de cada sessão oral serão anunciados na sessão “premiação e
encerramento”, no último dia do XX SIFR 2022.

Orientações específicas para apresentação na sessão de
Prêmios: Jovem Pesquisador, Inovação E Tecnologia,
Fisioterapia na COVID-19
Essas sessões serão presididas por membros sênior do corpo de conferencistas do XX SIFR
2022 e as apresentações serão julgadas por um painel um painel de especialistas.
O formato e duração das apresentações dos trabalhos concorrendo à premiação seguem as
mesmas diretrizes descritas acima na sessão “Apresentação ORAL de trabalhos científicos”.
No caso de apresentação concorrente ao Prêmio de Inovação e tecnologia: apenas os dois
primeiros slides (Título, autor(es), lista de instituição(ões); e declaração de conflito
de interesse e informação sobre financiamento, quando for o caso)” são obrigatórios.
O(a) apresentador(a) poderá utilizar a criatividade para apresentar a inovação proposta,
desde que o tempo de apresentação (8 min) seja respeitado.
Os vencedores das sessões de Prêmio Jovem Pesquisador e Inovação Tecnológica serão
anunciados na sessão “premiação e encerramento”, no último dia do XX SIFR 2022.
Observação: Não devem ser incluídos nas apresentações símbolos, figuras e imagens com
direitos autorais ou marcas registradas. A comissão organizadora desaconselha inclusive a
utilização dos logotipos do SIFR e da ASSOBRAFIR. O conteúdo da apresentação é de inteira
responsabilidade dos autores.
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