Modalidade PÔSTER
As sessões de apresentação de pôsteres representam uma importante oportunidade
para troca de experiências entre os participantes do CBTms. A construção de um
pôster para uma apresentação eficiente representa um desafio ao apresentador, mas
ao mesmo tempo a exposição nesse formato permite uma grande interação com
outros profissionais, estimulando a criação de redes de trabalho!
Orientações para confecção do pôster e apresentação:
• As dimensões do pôster deverão ser de 90 cm de largura x 120 cm de altura.
• No pôster deve constar: título, nomes dos autores, instituição dos autores,
cidade/estado e agência de fomento (se houver). O nome do apresentador deverá ser
indicado com um asterisco.
• O logo do evento deve aparecer no canto superior esquerdo do pôster (o download
do logo em alta resolução pode ser feito no site do congresso).
• Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas
possíveis para a construção do pôster.
• Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam
facilmente apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar
o interesse do público.
• O tempo de apresentação será de 5 minutos, seguidos de 5 minutos de discussão
com a comissão avaliadora.
• O apresentador deverá chegar ao evento com antecedência e dirigir-se à secretaria
para a confirmação da presença e fixação do pôster no local indicado. Os painéis terão
gancho para fixação do pôster com cordão.
• Os pôsteres deverão ser fixados no local indicado às 8h e removidos às 12h30, para
as apresentações realizadas pela manhã; e fixados às 13h30 e removidos às 18h, para
as apresentações realizadas à tarde. Consulte o site do evento para saber o seu
turno/dia de apresentação.
Avaliação* e premiação:
• Todos os trabalhos serão avaliados por uma banca examinadora composta de dois
membros.
• O apresentador deverá estar disponível para apresentar seu trabalho para a
comissão examinadora no período das 10h30 às 12h30 e das 16h às 18h, conforme o
seu turno de apresentação.
• Os trabalhos serão avaliados dentro de cada eixo temático: “Tele-educação”,
“Teleassistência” e “Tecnologia da informação e comunicação”. Os três melhores
trabalhos de cada eixo serão convidados para reapresentar seus pôsteres no dia 17
pela manhã, seguindo as mesmas regras da apresentação inicial. Nesse dia, uma nova
comissão avaliadora escolherá os três melhores trabalhos, a serem premiados.
• Os vencedores serão divulgados durante a assembleia da ABTms.
*A comissão organizadora reserva-se o direito de alterar o processo de avaliação
conforme a logística das apresentações.

Modalidade APRESENTAÇÃO ORAL
A exposição de seu trabalho no CBTms representa uma importante oportunidade para
divulgação e compartilhamento de experiências.
Orientações para as apresentações:
• O apresentador deverá chegar ao local do evento com antecedência mínima de 1 hora
de sua apresentação e dirigir-se ao mídia desk, com os slides armazenados em
pendrive, para confirmação de presença e para salvá-los na rede do congresso, que
será enviado para a sala de apresentação. Consulte o site do evento para saber o seu
turno/dia.
• O logo do evento deve aparecer no primeiro slide da apresentação (o download do
logo em alta resolução pode ser feito no site do congresso).
• A apresentação deve ser gravada em arquivo no formato .ppt, .pptx ou .pdf, para que
seja projetada em sua sessão.
• O tempo de apresentação será de 10 minutos, sem possibilidade de extensão desse
período. Recomendamos fortemente que a apresentação seja construída em poucos
slides.
• Após a apresentação de todos os trabalhos da sessão, será aberto espaço para
discussão entre os presentes. A participação na discussão faz parte do processo
avaliativo dos trabalhos, e dessa forma é interessante que todos os apresentadores
permaneçam até o fim de sua sessão.
Avaliação* e premiação:
• Todos os trabalhos serão avaliados por uma banca examinadora composta de dois
membros.
• As sessões de apresentação oral estão organizadas de acordo com os eixos
temáticos: “Tele-educação”, “Teleassistência” e “Tecnologia da informação e
comunicação”.
• Os três melhores trabalhos de cada eixo temático serão premiados.
• Os vencedores serão divulgados durante a Assembleia da ABTms.
*A comissão organizadora reserva-se o direito de alterar o processo de avaliação
conforme a logística das apresentações.

