
INSTRUÇÕES PARA A PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE
COMUNICAÇÕES / SIMPÓSIOS

 

     Todos os resumos das comunicações aceites para apresentações orais, em
formato de póster, e os simpósios estarão disponíveis on-line em formato pdf
antes da realização do congresso no site do congresso SECF 2022. Isso
facilitará que os participantes possam planificar cada dia e decidir em que
sessões participarão. O livro de resumos será publicado posteriormente em um
suplemento especial do Journal of Physiology and Biochemistry.

 

COMUNICAÇÕES POSTER

     As comunicações aceites para apresentação em formato de póster serão
distribuídas em 3 sessões, agrupadas de acordo com o tema e a cada uma
será atribuído um código de apresentação.

     Os pósteres serão exibidos com uma orientação vertical nos painéis
localizados no edifício do Parque de Ciência e Tecnologia. O póster não deve
exceder o tamanho de 90 cm de largura e 120 cm de altura e pode ser editado
e apresentado em inglês, português ou espanhol. Título, autor (es) e afiliação
(ões) devem aparecer na parte superior do póster. No canto superior direito do
póster, deve incluir-se o código de apresentação correspondente. O tamanho
das letras, ilustrações, gráficos, etc. utilizados no design da apresentação deve
ser facilmente legível a uma distância de 2 metros. Um tamanho de fonte de
pelo menos 40 pt é recomendado para o título e pelo menos 24 pt para o
restante do texto. O nome do autor que faz a apresentação deve ser
sublinhado.



Todos os apresentadores de pósteres devem trazer uma versão impressa dos
seus pósteres para o evento. Cada autor deve localizar o código do painel de
póster (localizado num dos cantos superiores do painel) que corresponde ao
código de apresentação da sua comunicação (listagem incluída em
http://secf2022.com/) e montar o póster no painel atribuído. No ponto de
assistência estabelecido pela Organização, estará disponível material adesivo
para fixação e montagem dos pósteres. Os pósteres serão colocados às 9:00
da manhã do dia indicado para a sua apresentação e devem permanecer
expostos durante todo o dia. Os autores são responsáveis pela montagem dos
seus próprios pósteres no início de cada dia oficial do congresso e pela retirada
no final do dia. Os trabalhos que não tenham sido retirados após o período de
exibição serão descartados pela Organização. Os autores devem permanecer
com seus trabalhos durante o período de revisão correspondente à pausa para
o café, para explicar o seu estudo e responder a quaisquer perguntas que
possam surgir.



 

COMUNICAÇÕES ORAIS

     As comunicações orais serão distribuídas em sessões específicas,
agrupadas por tema. Os apresentadores terão 10 minutos para a sua
apresentação, em inglês, português ou espanhol, seguidos de 5 minutos no
final para um período de perguntas e respostas liderado pelo moderador da
sessão.

     O programa usado para apresentações será o PowerPoint. A apresentação
deve ser preparada usando um formato de página horizontal (paisagem) e uma
proporção de aspeto 4:3 padrão. Deve usar-se um tipo de fonte padrão, como
Times New Roman, Helvetica ou Arial. Tipos incomuns de fonte podem não ser
reconhecidos pelo computador usado durante a apresentação. Recomendamos
que, uma vez montada, reproduza a apresentação num computador diferente
para garantir que as fontes usadas sejam padrão e que componentes como
arquivos de vídeo tenham sido convenientemente incluídos ou vinculados na
apresentação do PowerPoint. No local do congresso, também haverá uma sala
para os palestrantes revisarem as suas apresentaçõe e verificarem a
compatibilidade na sua reprodução.

     Os autores que apresentem comunicações orais devem levar as suas
apresentações armazenadas em um dispositivo de memória USB e chegar à
sala onde a sessão é realizada pelo menos 30 minutos antes do início da
sessão. Cada sala para sessões orais terá um PC equipado com o software
PowerPoint 2010 e portas USB para conectar dispositivos de armazenamento
externo, um projetor de dados / vídeo, um ecrã de projeção, um sistema de
áudio com microfones e um ponteiro laser. Em cada sala, também haverá
pessoal técnico que fornecerá assistência para o ajuste e a reprodução da sua
apresentação. O técnico fará o upload do arquivo de apresentação no PC e
reproduzi-lo-á brevemente, para que o autor verifique se foi executado
corretamente. Isso evitará atrasos no início e durante toda a sessão.

SIMPÓSIOS

     Os simpósios serão distribuídos em sessões específicas, agrupadas por
tema. Os palestrantes terão 20 minutos para sua apresentação, em inglês,
português ou espanhol, seguidos de 10 minutos no final para um período de
perguntas e respostas liderado pelo moderador da sessão.



     O programa usado para apresentações será o PowerPoint. A apresentação
deve ser preparada usando um formato de página horizontal (paisagem) e uma
proporção de aspeto 4:3 padrão. Deve usar-se um tipo de fonte padrão, como
Times New Roman, Helvetica ou Arial. Tipos incomuns de fonte podem não ser
reconhecidos pelo computador usado durante a apresentação. Recomendamos
que, uma vez montada, reproduza a apresentação num computador diferente
para garantir que as fontes usadas sejam padrão e que componentes como
arquivos de vídeo tenham sido convenientemente incluídos ou vinculados na
apresentação do PowerPoint. No local do congresso, também haverá uma sala
para os palestrantes revisarem as suas apresentações e verificarem a
compatibilidade da sua reprodução.

     Os palestrantes devem levar as suas apresentações armazenadas em um
dispositivo de memória USB e chegar à sala onde a sessão é realizada pelo
menos 30 minutos antes do início da sessão. Cada sala dos simpósios terá um
PC equipado com o software PowerPoint 2010 e portas USB para conectar
dispositivos de armazenamento externo, um projetor de dados / vídeo, um ecrã
de projeção, um sistema de áudio com microfones e um ponteiro laser. Em
cada sala, também haverá pessoal técnico que fornecerá assistência para o
ajuste e a reprodução da sua apresentação. O técnico fará o upload do arquivo
de apresentação no PC e reproduzi-lo-á brevemente, para que o autor verifique
se foi executado corretamente. Isso evitará atrasos no início e durante toda a
sessão.


