
 
 

Perguntas Frequentes: 

1) A gravação da apresentação pode ser em português ou apenas inglês? 

Resposta: A Língua oficial do evento é inglês, pois trata-se de um evento 

internacional é recomendado que seja tudo em inglês, porém será aceita a fala em 

português com os slides (texto) em inglês. Porém atente que sua apresentação terá 

uma audiência menor.  

2) Quem vai participar ao vivo e precisa participar do teste de conexão? 

Resposta: Na página 2 do Speaker Guide são explicados os diferentes formatos de 

participação e quais serão as transmissões ao vivo. O teste de conexão será apenas 

para transmissões ao vivo. 

3) Como serão as sessões orais? 

Resposta: Todas as Sessões Técnicas Orais serão pré-gravadas com um cronograma 

para apresentações e 5 minutos para responder perguntas ao vivo. Todas as 

apresentações ficarão disponíveis por 60 dias na plataforma após o evento. 

4) Como serão as apresentações poster? 

Resposta: Os pôsteres serão sob demanda, ou seja, não haverá horário reservado 

para os pôsteres, eles estarão disponíveis durante todo o evento e por 60 dias na 

plataforma após o evento. 

 

5) Qual template do poster? 

Resposta: Como a apresentação será assistida em uma tela de computador, 

recomendamos o mesmo template da apresentação oral, ou seja, em formato de 

slides, pois a visualização será mais fácil, recomendamos de 5 a 10 slides para a 

apresentação poster.  

 

6) Qual o tempo da apresentação, terá tolerância? 

Resposta: apresentação oral é de 15 minutos e 5 minutos para pergunta, portanto 

se passar de 5 minutas haverá menos tempo para responder as perguntas; 

apresentação poster o áudio deve ter 5 minutos com tolerância de mais 2 minutos. 



 
 

7) Preciso me inscrever no evento? 

Resposta: Sim, como em um evento presencial e qualquer evento internacional, 

todos os apresentadores devem se inscrever no evento para participar. 

 

8) Todos os autores precisam estar inscritos no evento? 

Resposta: Não, mas quem irá apresentar o trabalho, ainda que pré-gravado, tem 

que se inscrever. 

 

9) Como faço para enviar meu vídeo de apresentação? 

Resposta: O primeiro autor de cada trabalho recebeu um link por e-mail para 
acessar uma pasta e carregar seu material. Caso não tenha recebido, envie um e-
mail para gabriel.ti@sbgf.org.br  

 

10) Na apresentação oral é obrigatório que apareça minha imagem? 

Resposta: Não. Basta um vídeo com os slides e sua voz. Um vídeo com sua imagem 
é recomendado. 

 
11) Como faço para gravar meu vídeo?  

Resposta: Seguem instruções de como gravar um vídeo usando o pacote da 

Microsoft porém muitos vídeos e tutoriais podem ser encontrados na internet. 

https://support.microsoft.com/pt-br/office/gravar-uma-apresenta%C3%A7%C3%A3o-

de-slides-com-os-intervalos-e-narra%C3%A7%C3%A3o-de-slide-0b9502c6-5f6c-40ae-

b1e7-e47d8741161c 

https://support.microsoft.com/en-us/office/record-a-presentation-2570dff5-f81c-

40bc-b404-e04e95ffab33 

 

Caso ainda tenha alguma dúvida envie sua pergunta para: 

eventos@sbgf.org.br 
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