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Apresentação

Olá, este guia foi elaborado para ser um norteador com algumas 
sugestões de como fazer a sua apresentação de trabalho na  
2ª Conferência de Inovação em Saúde.

A ideia não é levar a reescrever o trabalho que está pronto, mas 
ajudar a formatá-lo e fazer com que a sua apresentação se torne 
ainda mais interessante para os participantes da 2ª. Conferência.



Linguagem

Na apresentação, procure ser objetivo e foque no que é mais 
importante a ser dito. Lembre-se de que falar bem é falar claro. 
Adeque a sua linguagem ao seu ouvinte e tenha segurança sobre 
o que está dizendo, afinal de contas, você estudou para produzir 
o conteúdo e saberá conduzir a apresentação num curto espaço 
de tempo.

Evite usar papeis como guia ou ler a apresentação no display.  
Se achar necessário fazê-lo, foque em palavras-chave e deixe 
que o seu conhecimento as complemente; isso deixa a fala mais 
natural e mostra que você domina o assunto.

Se estiver apresentando para ouvintes de línguas estrangeiras, 
observe se eles estão compreendendo o que está sendo dito e, 
se necessário, fale com mais calma e articule melhor as palavras 
para facilitar a interlocução.

Ah, lembre-se de que você conhece o assunto que está 
apresentando, ou seja, é só ficar tranquilo que a sua 
apresentação será um sucesso!



Organização

Organize a apresentação do seu trabalho de forma sistemática, 
de maneira que facilite o entendimento. Comece com a 
apresentação do tema, seguida da apresentação dos objetivos 
da sua pesquisa. Desenvolva o assunto e conclua lembrando 
de atender aos seus objetivos. Não se esqueça de inserir as 
referências de pesquisa que te ajudaram a elaborar o material.



Estrutura

Organize visualmente o material, assim como a apresentação, 
hierarquizando o conteúdo de acordo com a lógica de 
organização de apresentação. Além disso, observe bem a 
quantidade de texto que será exposto; lembre-se de que o 
visitante do seu trabalho não o lerá na íntegra e que o exposto 
deverá ser uma síntese da sua apresentação oral. Em relação  
à diagramação (que será o ajuste do conteúdo de forma 
visual), observe o equilíbrio entre os itens, o contraste de 
imagens e de texto e, principalmente, a legibilidade das letras.  
Dê preferência às fontes sem-serifa (aquelas sem muitos 
detalhes, conhecidas como “letras de forma”, como, por 
exemplo, Arial, Helvética ou Verdana).

Lembre-se também de revisar o texto e verificar a qualidade
das imagens.



Envio de arquivo

Na 2ª Conferência de Inovação em Saúde, o seu trabalho será 
apresentado em banners virtuais, ou seja, em telas LCD.  
O seu arquivo deve ser feito nas proporções verticais fullHD, 
1080x1920px (38,1 x 67,8cm), e deve ser enviado no 
formato .JPG em 72dpi de resolução.

O prazo para envio de pôsteres se encerra em 23/10/2018. 
O envio deve ser feito para o endereço eletrônico 
comissao.cientifica@lais.huol.ufrn.br .



Direitos autorais

O que você deve lembrar sobre os direitos autorais  
de seu trabalho:

O seu pôster poderá ser publicado num portfólio com todos 
os pôsteres apresentados na 2ª. Conferência. Como você sabe, 
tendo concordado com isso no momento da submissão do 
trabalho, o licenciamento de seu trabalho será feito com a licença 
Creative Commons com atribuição BY-SA 4.0. 

No corpo do e-mail de encaminhamento de seu pôster, você 
deve concordar com tal licenciamento, utilizando a seguinte 
frase: “Cedo os direitos autorais para publicação em qualquer 
meio sob a licença Creative Commons, BY-SA 4.0”.



 

Você pode distribuir, remixar, adaptar e criar a partir deste trabalho, 
mesmo para fins comerciais, desde que atribua o devido crédito pela 
criação original. 

Banco de imagens: Freepik.com
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