
 
 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL E  PAINEL 
 

 

 

Apresentação oral – Fórum de experiências profissionais / Fórum clínico  

 Tempo de apresentação - até 10 minutos - O tempo será monitorado pelo coordenador da 

sala; 

 Apresentação sob a forma de slides (arquivo formato Microsoft Office 2007 ou superior), 

layout definido pelo apresentador, estará disponível na sala computador e projetor multimídia; 

 IMPORTANTE: inserir número de inscrição do trabalho no primeiro slide; 

 Todos os apresentadores deverão estar presentes previamente ao início da sessão para 

inserirem seus trabalhos no computador; 

 As listas das apresentações com a data, horário e local(sala) segundo programação geral do 

evento (acompanhar site do CICTED:  http://www.cicted.com.br); 

 A designação de banca avaliadora será feita pela Comissão Cientifica do VIII CICTED. 

 

Apresentação Painel 

 Modelos estão disponíveis no site do CICTED; 

 IMPORTANTE: colocar o número de inscrição do trabalho no banner (painel), segundo 

modelo; 

 Título e nome de autores devem ser idênticos aos do resumo submetido ao CICTED; 

 

Categorias ENIC JR. / ENIC TEEN / ENIC KIDS 

 Instalação do painel deverá ser feita, obrigatoriamente, das 09:30 às 10:00h no dia 23 de 

outubro; 

 O apresentador deverá estar presente no painel para visitação e arguição pela comunidade 

discente e docente das 10:00 às 12:00 h. 

 

Categorias ENIC / MIPG / PP&I / SEMEX / SEDUNI 

 Instalação do painel deverá ser feita, obrigatoriamente, das 07:30 às 08:00h para o 

período da manhã e das 18:00 às 18:30h para o período noturno; 

 O apresentador deverá estar presente no painel para visitação e arguição pela comunidade 

discente e docente das 10:30 às 12:00 h no período da manhã e das 20:30 às 22:00 no 

período noturno;  

 Será vetada troca do horário de apresentação; 

 Os trabalhos estão no mapa de localização definido pela Comissão Organizadora, as quais 

serão disponibilizadas no site e/ou aplicativo do CICTED, portanto fiquem atentos as 

informações; 

 

 


