
 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO ORAL DOS TRABALHOS 

A Comissão Organizadora do VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

SAÚDE E MEIO AMBIENTE 2020 Edição Especial On-line torna pública a submissão 

das apresentações on-line dos trabalhos aprovados no referido evento no período de 13 a 

18 de novembro de 2020. 

Em virtude do atual período pandêmico da COVID-19, os trabalhos aprovados 

pela Comissão Científica do CINASAMA 2020 serão apresentados remotamente em 

momentos síncronos e assíncronos. 

RECOMENDAÇÕES PARA A GRAVAÇÃO 

1. O autor deverá utilizar o slide padrão disponível nos  sites da Doity e do 

CINASAMA. 

2. Ao confeccionar seus slides, utilizar fonte de tamanho 24 ou maior. Busque inserir 

imagens, esquemas, gráficos e tabelas de forma a tornar sua apresentação mais 

atrativa e didática.  

3. Evite inserir animações que possam atrasar sua apresentação, se for usá-las, favor 

conferir se não está atrasando a apresentá-la. 

4. Busque gravar sua apresentação em um local calmo, sem ruídos e com boa 

iluminação. Dê preferência a cenários com fundo de cores neutras e sem objetos 

chamativos que possam distrair os telespectadores. 

5. O vídeo deve ter no mínimo 8 e no máximo 15 minutos e conter a seguinte 

estrutura: 

APRESENTAÇÃO: Apresente os autores do trabalho no primeiro slide, 

Inserir o título do trabalho e uma foto de cada autor com os respectivos 

nomes, instituições e cursos. 

EXPLICAÇÃO dos principais pontos do trabalho (Pode seguir essa 

ordem: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e discussão, 

Conclusões)> Em caso de Relato de experiência, explane de acordo com 

seus resultados). 

 

1. MOMENTO ASSÍNCRONO: 

a. A gravação deverá ser realizada utilizando o software active 

presenter, conforme demonstrado no tutorial (Tutorial 1 logo abaixo). 

b. O apresentador poderá ser qualquer um dos autores do trabalho e deverá 

produzir um vídeo, de no mínimo 8 minutos e no máximo 15 minutos, 

referente a apresentação do seu trabalho, o qual deverá ser postado em 

modo não listado no Youtube e será gerado um link (Tutorial 2 logo 

abaixo). 



 

 

c. O link gerado deverá ser submetido através da Doity (Tutorial 3 logo 

abaixo) NA ÁREA APRESENTAÇÃO ORAL. 

d. O apresentador deverá estar com a webcam ligada no momento da 

apresentação, para que seja capturada sua imagem juntamente com a 

apresentação. 

 

A Comissão Organizadora preparou três tutoriais para guiar os 

congressistas durante o momento assíncrono.  Clique no item correspondente. 
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PERÍDO PARA ENVIAR OS VÍDEOS 12 À 18 DE NOVEMBRO DE 2020 

*Exclusivamente pela plataforma Doity. Não serão aceitos vídeos enviados 

por e-mail! 

IMPORTANTE: Todos os AUTORES, COAUTORES E 

ORIENTADORES deverão obrigatoriamente assinar o termo de 

autorização de uso de imagem e áudio.  PARA ASSINAR ESSE DOCUMENTO 

É NECESSÁRIO ABRI-LO PELO SMARTPHONE OU COMPUTADOR COM TELA 

TOUCH SCREEN. 

 

 

 

1. MOMENTO SÍNCRONO: 

a. No dia 28 de Novembro de 2020 ocorrerão as sessões de 

apresentações nos turnos manhã (8h00 – 12h00) e tarde (13h00 – 18h00) 

através do Google Meet. Será divulgado no site do CINASAMA e do 

Doity a sala e o horário das apresentações de cada trabalho. AS 

TUTORIAL 1: COMO GRAVAR MINHA  

APRESENTAÇÃO ORAL PARA O CINASAMA 2020 

TUTORIAL 2: COMO COLOCAR MINHA  

APRESENTAÇÃO NO YOUTUBE EM MODO NÃO LISTADO 

TUTORIAL 3: COMO SUBMETER O LINK DA MINHA 

APRESENTAÇÃO NA DOITY 

CLIQUE AQUI PARA ASSINAR O TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

USO DE IMAGEM E AUDIO 

https://doity.com.br/cinasama-congresso-internacional-de-saude-e-meio-ambiente-apresentacao-de-trabalho/artigos?modelo=2373#modelos
https://drive.google.com/file/d/11Agb61vgdNs-Bl_oafezQqw_ackO5yaK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11Agb61vgdNs-Bl_oafezQqw_ackO5yaK/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11FPWT_uqnySLMf9iu4sW9nfjANh6hcZo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11FPWT_uqnySLMf9iu4sW9nfjANh6hcZo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13CvMH5lJC0GX5C4rZoYpiHKrfssxU6Gl/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13CvMH5lJC0GX5C4rZoYpiHKrfssxU6Gl/view?usp=drivesdk
https://form.jotform.com/203159020463042
https://form.jotform.com/203159020463042


 

 

APRESENTAÇÕES DO DIA 29/11 FORAM CANCELADAS DEVIDO 

AS ELEIÇÕES 2020. 

b. Pelo menos um dos autores do trabalho DEVERÁ comparecer na sala 

virtual pontualmente no horário marcado, aguardar a reprodução da 

apresentação e permanecer por mais 5 minutos para a arguição do 

avaliador. Mesmo que apenas um partícipe, o certificado será emitido em 

nome de todos.  

c. Somente serão emitidos certificados de apresentação oral e 

publicados, o trabalho cujo um dos autores compareçam à interação.  

d. Não serão publicados os trabalhos não apresentados. 

e. Cada apresentador deverá respeitar o horário de sua apresentação, devendo 

acessar a sala de transmissão no seu horário. Caso não esteja presente no 

horário estabelecido, não poderá apresentar posteriormente o seu 

trabalho*. Não será permitido a alteração da data e horário da 

apresentação.  

f. As sessões ocorrerão na presença da banca avaliadora que julgará o melhor 

trabalho apresentado na sala, o qual será premiado com o título de 

HONRA AO MÉRITO. A premiação será pela melhor pesquisa 

apresentada, relevância da pesquisa. 

 

Qualquer dúvida, favor entrar em contato no contato@cinasama.com.br  

Contamos com sua pontualidade!  

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora 


