ORIENTAÇÕES GERAIS PARA APRESENTADORES CAMEG 2020
1. DISPOSIÇÕES E APRESENTAÇÃO ORAL
1.1. As apresentações orais ocorrerão nos turnos da manhã (9h-11h), tarde (14h16h) e noite (18h-19h30) no dia 06 de novembro e no turno da manhã (9h-11h)
no dia 07 de novembro.
1.2. As apresentações ocorrerão por meio da plataforma Google Meet.
1.3. O modelo padrão de slides está disponibilizado no site.
1.4. O primeiro slide deve conter título, subtítulo (se houver), nome completo dos
autores (sem abreviações), instituições envolvidas, cidade e estado. O nome do
apresentador deve estar sublinhado. Deverá obrigatoriamente conter a logo da
instituição de ensino e do CAMEG (a logo do congresso pode ser baixada em
alta resolução no site).
1.5. Apenas serão aceitas logomarcas ou nomes de laboratórios, hospitais,
instituições de pesquisa, fomento ou ensino no segundo slide da apresentação.
O descumprimento deste item estará sujeito à penalização.
1.6. O último slide deverá ser dedicado às referências bibliográficas (normas
ABNT ou Vancouver).
1.7. O arquivo de apresentação é de inteira responsabilidade dos autores do
trabalho, devendo ser enviado (em formato PDF) à Comissão Organizadora, pelo
apresentador, até o prazo máximo das 23h59min do dia 05 de novembro de
2020.
1.8. É de inteira responsabilidade do apresentador conferir o cronograma
disponibilizado por e-mail com a data e horário estipulados de sua apresentação,
sendo que estes não estão sujeitos a alterações.
1.9. É imprescindível que o apresentador do trabalho conte com uma conexão
de internet satisfatória e dispositivo de vídeo e áudio para a apresentação.
1.10. O apresentador deverá comparecer à sala de apresentação designada com
10 minutos de antecedência do horário de início do turno (para não perder a
aprovação de acesso à sala) e se identificar através do chat.
1.11. Após ser aprovado para entrar na sala no início do turno, não é obrigatório
ficar na mesma o tempo todo, mas é obrigatório retornar à sala com 15 minutos
de antecedência do horário de sua apresentação.
1.12. O apresentador deve manter sua câmera ligada durante todo o período da
sua apresentação.
1.13. Orienta-se que o apresentador não utilize acessórios que cubram parte do
rosto tais como óculos escuros e artigos de chapelaria.
1.14. É de responsabilidade do apresentador do trabalho o compartilhamento da
tela e a apresentação dos slides.
1.15. É vetada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores antes,
durante ou após a apresentação do trabalho, ficando a cargo exclusivo do
apresentador esclarecer os questionamentos do Avaliador do trabalho e da
Comissão Organizadora.
1.16. O tempo de apresentação do trabalho será de 10 minutos e haverá mais 5
minutos para discussão dos avaliadores.
1.17. A cronometragem da apresentação é de responsabilidade do Avaliador do
trabalho.

2.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Relevância e atualidade do tema;
Contribuição científica/social;
Originalidade;
Coerência entre a apresentação oral e o resumo do trabalho;
Adequação metodológica;
Qualidade, clareza e relevância dos resultados apresentados;
Didática e domínio do apresentador;
Cumprimento do tempo da apresentação.

3.

CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

3.1. Será reprovado o trabalho que apresentar ao menos 1 (um) dos seguintes
itens:
a.
Não comparecimento no horário e data da apresentação on-line;
b.
Apresentação feita por outra pessoa que não seja o autor principal do
trabalho (caso não tenha havido justificativa prévia à Comissão Organizadora);
c.
Não houver slides ou não houver envio prévio dentro do prazo estipulado;
d.
Apresentação que exceda o tempo limite (10 minutos);
e.
Slides não contenham referências bibliográficas e/ou identificação de
autores, coautores, orientador, instituições envolvidas e/ou título do trabalho;
f.
Apresentação com logomarcas ou nomes de laboratórios, hospitais,
instituições de pesquisa, fomento ou ensino além do segundo slide.

Atenciosamente,
Comissão de Temas Livres CAMEG

