MANUAL PARA APRESENTAÇÃO

TEMAS LIVRES PÔSTERES
Informamos que, com o objetivo de facilitar o processo de afixação do Pôster, a SBC
providenciará a existência de um piton (gancho) na parte superior de cada área de pôster.
Desta forma, sugerimos que o pôster seja em formato de banner com sustentação superior em
corda ou similar. Dimensões: Largura 96 cm (horizontal) Altura 150 cm (vertical).
Em caso de não utilização do gancho, é obrigatório levar o seu próprio material para afixação
do Pôster. A SBC não será responsável pela afixação do pôster nem pela retirada do mesmo.
O Apresentador afixará o seu pôster e deverá estar presente para a apresentação no horário
descrito na programação seguindo o prazo conforme regras.
É obrigatória a inserção e recolhimento do material previamente ao horário da sua
apresentação respeitando o abaixo descrito:

Período da Manhã:
Dia/ Data

Horário da
Inserção

Horário da retirada

Horário da Apresentação

Sexta-feira
(03/11):

09:00

12:00

10:30 – 11:15

Sábado (04/11):

08:00

12:00

09:30 – 10:15

Domingo
(05/11):

08:00

12:00

09:30 – 10:15

Dia/ Data

Horário da
Inserção

Horário da retirada

Horário da Apresentação

Sexta-feira
(03/11):

15:40

17:40

16:50 – 17:35

Sábado (04/11):

14:30

17:30

16:00 - 16:45

Período da Tarde:

O apresentador deve estar presente com pelo menos 15 minutos de antecedência ao horário
descrito da apresentação. Informamos que a ausência do apresentador leva a desclassificação
do
mesmo.
Cada autor terá entre 2 a 3 minutos para uma breve apresentação do seu trabalho.

Datas e horários da apresentação:
• 03/11 – Manhã 10:30 – 11:00 Horas
Tarde 16:35 -17:05 horas
• 04/11 – Manhã 09:30 – 10:15 Horas
Tarde 16:00 - 16:45 horas
• 05/11 – Manhã 09:30 – 10:15 Horas
Importante
O número do painel está disponível em sua área restrita no campo “Apresentação”. Este
número é muito importante pois a partir dele é que você saberá onde afixar o seu pôster no
local do evento.
Atente-se a sua área médica e a cor de identificação desta para auxilia-lo a se dirigir no local de
sua apresentação.

TEMAS LIVRES EM DESTAQUE:
Área destinada aos Temas Livres pôsteres concorrentes a prêmios e Temas Livres pôsteres em
destaque.
Localizada na região central da área de Temas Livres pôsteres. Haverá 02 palcos para
apresentação no formato oral.
O Autor/ apresentador deve preparar uma apresentação em power point com até 10 MB e
máximo de 15 slides.
O material apresentado deve espelhar o conteúdo do resumo.
Serão destinados 5 min para a apresentação oral seguidos 2 min de discussão
Os horários de apresentação obedecem ao disposto acima.
A apresentação será somente em meio eletrônico, que deve ser entregue com antecedência de
2 horas ao Mídia Desk/ Sala VIP, para salvar o arquivo no sistema. Não há necessidade de levar
o pôster impresso na data do Congresso.

TEMAS LIVRES ORAIS
O apresentador deve preparar sua apresentação através de slides (PowerPoint) e comparecer
com antecedência de 2 horas ao Mídia Desk/ Sala VIP para salvar o arquivo no sistema.
Informações sobre dia e horário da apresentação estarão disponibilizados na área restrita do
autor principal e previamente estipulados no programa científico do congresso.
Os trabalhos da modalidade Temas Livres serão apresentados nos dias 03 e 04 de novembro de
2017 nos períodos da manhã e tarde.
Para as apresentações orais, serão destinados 15 minutos, sendo 10 minutos para a exposição
do autor e os últimos 5 minutos para perguntas e respostas da plateia e debatedores. Haverá

tempo cronometrado em tela. O apresentador deve estar presente desde o início da sessão,
permanecendo até o final da mesma.
Temas livres Pesquisadores: o Tema Livre aprovado deverá ser apresentado preferencialmente
pelo primeiro autor do trabalho, mas poderá ser apresentado por um dos coautores descritos
no trabalho, que obrigatoriamente deverá estar inscrito no Congresso e que deverá ser
confirmado no momento da confirmação da apresentação do trabalho.
Temas livres Alunos de Medicina: o Tema Livre aprovado deverá ser apresentado
obrigatoriamente pelo primeiro autor do trabalho, que necessariamente deverá estar inscrito
no Congresso.
Temas livres Residentes de Medicina: o Tema Livre aprovado deverá ser apresentado
obrigatoriamente pelo primeiro autor do trabalho que necessariamente deverá estar inscrito
no Congresso.
A apresentação dos trabalhos deve ser realizada pelo autor descrito no sistema de confirmação
como apresentador. Informamos que para os temas livres concorrentes a prêmios, a ausência
ou a apresentação por um terceiro implica na desclassificação do mesmo.

IMPORTANTE
Aqueles que confirmarem sua participação, porém não comparecerem para a apresentação
sem justificativa prévia, serão impedidos de participar da apresentação de trabalhos pelos
próximos 3 anos.
Os certificados só serão disponibilizados para aqueles que apresentaram o trabalho no
congresso.
Os certificados dos trabalhos a presentados poderão ser retirados através do site
hhttp://www.cardio2017.com.br/trabalhos/index.php#topo; em data a ser divulgada.
posteriormente.
Em caso de dúvidas, entrar em contato com resumos@ccmew.com, sbctemaslivres@cardiol.br,
ou pelos telefones (51) 3086-9109, (21) 3478- 2753 das 08h00 às 17h00.
Cordialmente
Agradecemos desde já a sua participação.
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