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Orientações relacionadas às apresentações de trabalhos: 
 

• O ensalamento das apresentações orais e banners está 
disponível em http://www.eventweb.com.br/xviiepea/home-event/main.php 

• Os "Relatos de experiência" serão apresentados somente como banner. 

• Durante o horário estabelecido para a sessão de banners, um dos autores 
precisará permanecer próximo ao banner para apresentar e sanar dúvidas 
dos interessados e do moderador da sessão. Vale lembrar que a presença 
é condição para emissão do certificado. 

• Será disponibilizado um suporte para a fixação dos banners, a qual é 
responsabilidade de cada apresentador. Pedimos, por gentileza, para que 
os apresentadores cheguem com uma antecedência mínima de 10 minutos 
do início da sessão. Os banners poderão ser pendurados até 2 (duas) horas 
antes do início da sessão. 

• O modelo sugerido para o banner consta 
em: http://www.uel.br/eventos/epea/pages/apresentacao-de-trabalhos.php 

• Nas sessões orais, em cada sala, haverá um moderador. Pedimos, por 
gentileza, para que o apresentador chegue às 13:45 h para disponibilizar 
o pen drive com a sua apresentação ao moderador. Destacamos que todos 
os arquivos serão recebidos pelo moderador antes do início da sessão. 

• O modelo sugerido para os slides consta 
em: http://www.uel.br/eventos/epea/pages/apresentacao-de-trabalhos.php 

• Sugerimos trazer as apresentações, em PDF, além do Power Point. 

• Os apresentadores (sessão oral) terão à disposição, na sala, um 
microcomputador e um projetor multimídia (Data Show). 

• Cada trabalho (sessão oral) terá até 10 (dez) minutos para apresentação. 
Em seguida, haverá 5 (cinco) minutos para o autor responder perguntas 
ou esclarecer dúvidas. 

• A ordem e o horário fixados para a apresentação dos trabalhos serão 
respeitados, não sendo permitido o adiantamento/a alteração da 
programação; 

• Só será permitida a apresentação dos trabalhos (tanto banner quanto oral) 
pelos respectivos autores. 

• Será necessário que o apresentador assine a lista de presença 
disponibilizada na sessão, de modo a garantir a sua certificação. 
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