
 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DO VÍDEO 

 

A submissão do vídeo deve ser feita após a aprovação do resumo pela comissão avaliadora, 

sendo 15/04/2022 o último dia para a submissão. 

Os participantes que tiverem o resumo aprovado deverão postar o vídeo da sua apresentação 

em canal próprio do Youtube. O link do vídeo deverá ser enviado ao e-mail 

resumos10cpcb@gmail.com. O assunto do e-mail necessitará conter a área temática de 

submissão e no corpo do e-mail deve ser incluído o título do trabalho, autores e coautores.  

O vídeo postado no Youtube deve estar em modo público e disponível para que a comissão 

organizadora faça o download. A disponibilidade do vídeo é de inteira responsabilidade do 

apresentador.  

 

DIRETRIZES PARA A PREPARAÇÃO DO VÍDEO:  

- A apresentação deve estar na língua portuguesa e o vídeo deve ter o tempo de 5 a 8 minutos. 

- Os slides deverão estar em tamanho legível aos expectadores. 

- O apresentador deverá utilizar o modelo (layout) de slide disponibilizado no site para 

download. 

- O apresentador deve aparecer em todos os slides do vídeo. 

- Não será permitido o uso de linguagem ou conteúdo que viole os direitos humanos e/ou a 

propriedade intelectual de terceiros.  

- O vídeo deve ser produzido pelo autor e/ou coautor do trabalho. 

- A escolha da plataforma utilizada para a preparação do vídeo é livre, sendo as plataformas 

recomendadas: Power Point ou Google Meet. 

 

EXPOSIÇÃO DOS VÍDEOS: 

As apresentações serão expostas no canal do Congresso Paranaense de Ciências Biomédicas no 

Youtube, sendo divididas pelas áreas temáticas. 

 

 



 
 

AVALIAÇÃO: 

No dia 05/05/2022 (quinta-feira), os participantes que submeteram o vídeo deverão estar 

presentes no Meeting para arguição do trabalho, que terá duração máxima de 10 minutos por 

participante. 

O participante receberá um e-mail, no dia 03/05/2022, informando o link do Google Meet e o 

horário da arguição. 

Coautores e orientador poderão entrar na sala virtual para arguição, sendo o envio do link de 

responsabilidade do apresentador. 

A banca avaliadora levará em consideração os seguintes aspectos:  

Critério de avaliação Nota 

Clareza na apresentação do trabalho 2 

Relevância do trabalho na área de conhecimento 2 

Familiaridade do apresentador quanto ao tema e metodologias utilizadas 2 

Domínio do conteúdo teórico e da área de conhecimento 2 

Adequação ao tempo de 5 a 8 minutos 1 

Aspectos gerais dos slides como legibilidade 1 

Total 10 

 

PREMIAÇÃO: 

A Cerimônia de Premiação acontecerá durante a solenidade de Encerramento do 10º 

Congresso Paranaense de Ciências Biomédicas, que acontecerá no dia 6 de maio de 2022 às 

21h15; 

Serão premiados os melhores trabalhos de cada área temática, sendo dividido em alunos de 

graduação e alunos de pós-graduação; 

Os premiados receberão um certificado de menção honrosa juntamente com o certificado de 

participação do evento. 

 


