TEMAS LIVRES E TRABALHOS DE TÍTULO DE ESPECIALISTA APROVADOS
MODALIDADES E NORMAS DE APRESENTAÇÃO

1. Normas gerais
1.1. O apresentador deverá ser o autor principal ou coautor do trabalho. É necessário que
o apresentador esteja inscrito no 39º Congresso Brasileiro de Circulação Extracorpórea, de
acordo com o item 5.2. das “Normas para Submissão de Temas Livres e Trabalhos para Obtenção
de Título de Especialista SBCEC”.
1.2. O não comparecimento do apresentador no horário e local previamente definidos ensejará
a suspensão do direito de submissão e apresentação de trabalhos nos Congressos da SBCEC por 2
(dois) anos.

2. Modalidades de Apresentação
Os trabalhos aprovados serão selecionados para serem apresentados na Modalidade Oral ou
na Modalidade Pôster pela Comissão Científica da SBCEC.

2.1 Modalidade Oral;
2.1.1 O apresentador irá dispor de 10 minutos para apresentação, destinados para a
explanação do autor, seguidos de 5 minutos para considerações da banca e
perguntas da plateia.
2.1.2 Os apresentadores devem se apresentar no Mídia Desk do evento para fazer o
download de seus arquivos com, no mínimo, 1 hora de antecedência do início da
sessão de apresentação.
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2.2

Modalidade pôster:
2.2.1 O apresentador irá dispor de 5 minutos para apresentação do seu pôster para a
comissão julgadora, seguidos de 5 minutos para perguntas da comissão.
2.2.2 Os autores são responsáveis pela confecção, fixação e retirada do pôster do local
determinado, com material próprio. O pôster deverá ser físico, em forma de
cartaz, ter 90cm de altura e 60cm de largura, com título em destaque na parte
superior e letras visíveis para uma leitura de pelo menos 2m de distância.
2.2.3 Os pôsteres deverão ser afixados e recolhidos conforme a sua sessão de
apresentação:
2.2.3.1 Para a sessão de 11/06/2022 às 10:15, o horário de fixação será às
08:00 e a retirada às 12:00.

Campinas, março de 2022.
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