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GUIA PARA PREPARAÇÃO DO PÔSTER E  
DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO 

 
 
Você já submeteu o seu resumo. E ele foi aprovado pela Comissão Científica do evento. 
Parabéns! Agora chegamos na 2ª etapa, que é a submissão do seu trabalho (pôster e vídeo). 
 
Como em 2020 o Simpósio de Oncobiologia irá acontecer 100% online, para adequar a sessão 
de pôsteres a este novo formato, o evento terá uma plataforma de ePosters que possibilitará 
a apresentação e discussão online dos trabalhos inscritos no Simpósio. 
 
O ePoster consiste no conjunto: resumo + pôster + apresentação em vídeo.  
 
 
• O upload do arquivo do pôster poderá ser feito em formato .pdf ou .pptx. 
• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, em arquivo mp4. 
• Os pôsteres e os slides da apresentação em vídeo deverão ser em inglês. 
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em inglês. 
• Será feito o upload de dois arquivos na plataforma: um do Pôster (obrigatório) e outro do 

vídeo de apresentação (opcional). 
• No dia de sua apresentação, você deverá estar disponível (on-line) para responder as 

perguntas dos participantes e dos avaliadores. Entretanto, como os pôsteres e os vídeos 
estarão disponíveis antes do evento, os autores devem estar atentos ao recebimento de 
mensagens no chat da plataforma, acerca de seus trabalhos. Mensagens no chat serão 
notificadas por e-mail.  

• A comissão estimula os autores e participantes a participar da plataforma de apresentação 
online, interagindo com os estudos uns dos outros e respondendo aos questionamentos 
quanto ao seu trabalho. 

 
 

PRAZO DE SUBMISSÃO DO PÔSTER E DA APRESENTAÇÃO 
 EM VÍDEO: 20/10/2020 

 
 
Os ePosters serão avaliados por um Comitê Científico e haverá premiação dos melhores 
trabalhos apresentados no evento. Os autores podem enviar um vídeo opcional de sua 
apresentação do trabalho (com no máximo 5 minutos).  
 
O Simpósio de Oncobiologia trabalhará em parceria com a empresa Galoá para fazer o upload 
de todos os ePosters e deixará os trabalhos disponíveis para discussão online na plataforma, 
até 07 dias antes da data de abertura oficial do Simpósio (04/11/2020). 
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* IMPORTANTE: Os autores os selecionados para apresentação oral também deverão incluir um 
pôster na plataforma para possibilitar maiores discussões. Os seus respectivos vídeos, entretanto, 
só serão disponibilizados na plataforma após a apresentação oral na grade oficial do evento. 
 

 
PÔSTER 

 
Formato: 
• Disponibilizamos modelos de pôster de uso opcional, com a identidade visual do 

Simpósio, que poderá ser baixado no link da plataforma do ePoster 
• O formato do pôster é paisagem (horizontal) e widescreen (16:9). NÃO USE O FORMATO 

4:3. Não existe um limite de tamanho de arquivo para envio do pôster. 
• O pôster deverá ser em inglês. 
• A parte superior do pôster deve conter: título, autores, afiliação e logotipo institucional (o 

último é opcional).  
• O título deve ser escrito em fonte tamanho 60 ou maior. 
• O texto deve ter, no mínimo, fonte de tamanho 22. 
• Use a mesma fonte em todo o pôster. 
• Use negrito para destacar seus pontos importantes. 
• Sugerimos que seu pôster siga a sequência em que deve ser revisado. 
• Na conclusão, destaque suas principais descobertas. 
• Sugerimos que a estrutura de seu pôster seja: introdução e objetivo, métodos, resultados 

e conclusões. 
• Sugerimos que figuras e tabelas ocupem aproximadamente 50% da área do pôster. 
• Sinta-se à vontade para fornecer uma ou mais referências importantes. 
• O upload dos pôsteres deverá ser feito na mesma aba da “submissão do resumos” 

(https://eventos.galoa.com.br/xiv-so-2020). 
 
 
 

APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES 
 
Os autores também podem enviar um vídeo opcional de sua apresentação do pôster (com no 
máximo 5 minutos). Os autores poderão mostrar sua imagem nos vídeos ou somente narrar 
seus slides. Encorajamos todos os autores a prepararem as apresentações de vídeo. As 
orientações de como devem ser gravados os vídeos estará disponível no site do evento (www. 
https://www.simposiooncobiologia.com.br/). 
 
Sugerimos que os autores apresentem seu trabalho de forma clara e objetiva. O vídeo 
funcionará como uma apresentação guiada de seu pôster. 
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• Disponibilizamos um modelo de apresentação em formato .pptx, com a identidade visual 

do evento, que poderá ser usado como guia para a gravação e apresentação do vídeo (link) 
da plataforma do ePoster 

• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, em arquivo mp4. 
• O vídeo deverá ser gravado em modo paisagem (horizontal). 
• Devem ser produzidos vídeos de 2 a 5 minutos. A plataforma não aceitará upload de vídeos 

menores ou que excedam este limite de tempo. 
• Os slides da apresentação em vídeo deverão estar escritos em inglês. 
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em inglês. 
• O upload dos vídeos será feito no mesmo sistema, mas aba Apresentação, 

(https://eventos.galoa.com.br/xiv-so-2020).  
 

Os materiais do pôster (vídeo + pôster) estarão vinculados ao resumo.  
 
 
Devido este ano a sessão de pôsteres ser on-line, algumas informações são importantes para 
evitarmos preocupações e problemas futuros. Para garantir que a propriedade dos pôsteres 
permaneça com os autores, contratamos a plataforma de ePoster da Galoá para hospedar os 
pôsteres. Esperamos que os participantes do simpósio e da sessão de pôsteres tratem os 
pôsteres virtuais da mesma forma da apresentação presencial e não os citem sem a permissão 
do apresentador. Esta informação é importante para que os apresentadores entendam que os 
itens carregados na plataforma de pôsteres acabam sendo públicos, citáveis e licenciados 
para o apresentador. O Acesso ao material da sessão de pôsteres será restrito aos 
participantes do evento e o download do pôster e do vídeo será bloqueado.  Isso talvez possa 
alterar as informações que você queira incluir em seu pôster. 


