Normas para apresentação de
Simpósios, Comunicações orais e Posters

Simpósio:
- Apresentação presencial.
- Tempo de apresentação: 90 minutos.
- As 4 ou 5 comunicações devem ter 15 minutos de apresentação, podendo ser
precedidas por uma breve apresentação do simpósio no seu todo. A gestão do
tempo, incluindo discussão imediata após cada comunicação e/ou discussão
final, fica a cargo do/a coordenador/a do simpósio.

Comunicação oral:
- Apresentação presencial ou a distância (com vídeo).
- Tempo de apresentação: 15 minutos seguidos de 5 minutos de discussão.
- Computador e projetor disponíveis.
Apresentação a distância
- Apresentação de vídeo (máx. 15 minutos) produzido pelos autores, seguida de
5 minutos de discussão.
- Os autores deverão assistir a distância através de um link próprio e participarão
na discussão no final da apresentação do vídeo.
- O vídeo da apresentação oral deve ser enviado para a organização do 5º CIS até
ao dia 18 de junho de 2018. Deve ter um tempo de cerca de 10 minutos,
podendo chegar a um máximo de 15 minutos.
- A gravação de vídeo deve ser no formato MPEG, um dos tipos de arquivos de
vídeo mais comumente utilizados. O título do arquivo do vídeo deve começar
pelo número do seu trabalho.
- A gravação deve ser remetida via “we transfer”. Para realizar o envio, aceda ao
site http://wetransfer.com e adicione o ficheiro/arquivo da sua gravação vídeo.
O email do destinatário é o email do congresso cisaude@ie.uminho.pt. No
campo de descrição deverá providenciar o número do seu trabalho e o título
do mesmo, conforme a imagem abaixo:

Poster:
- Apresentação presencial ou a distância.
- Poster em formato digital.
- Tempo de apresentação: 3 minutos e, no final das apresentações, 20 minutos
para discussão.
Apresentação a distância
- Os autores deverão assistir a distância através de um link próprio e participarão
na discussão no final das apresentações.
- O poster em formato digital deve ser enviado para a organização do 5º CIS até
ao dia 18 de junho de 2018.
- Deverá converter o seu poster para o formato pdf de forma a evitar alterações
de formatação. O título do arquivo do poster deve começar pelo número do
seu trabalho. De seguida, remeta-o para o email do congresso,
cisaude@ie.uminho.pt, referindo no corpo da mensagem o número do seu
trabalho e o título do mesmo, de forma a facilitar a identificação.

