APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES (VIRTUAL)
INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES [atualização]
COMUNICAÇÕES ORAIS
•

As comunicações aceites são apresentadas online por um dos autores. O tempo
máximo de cada apresentação é 10 minutos. O tempo de discussão das
apresentações é também de 10 minutos para cada apresentação. A discussão é
feita após a apresentação de todas as comunicações de cada sessão.

•

Os autores devem enviar até dia 29-10-2020 um ficheiro PDF ou PowerPoint
(preferência) das apresentações para o seguinte email:
vpct.virtual+apresenta2020@gmail.com

•

O nome do ficheiro com a apresentação deve conter o número do artigo e o
primeiro
e
último
nome
do
autor
que
faz
a
apresentação
(número_primeironome_ultimonome.pptx), por exemplo, 87_Armando_Soares.pptx.

•

O tamanho máximo do ficheiro com a apresentação é de 5 MB.

•

Em alternativa, ao PDF ou PowerPoint, também podem enviar um video das
apresentações no formato MP4 com um tamanho máximo de 70 MB. Para reduzir o
tamanho dos videos podem usar: https://clideo.com/compress-video

COMUNICAÇÕES EM POSTER
•

As comunicações aceites são apresentadas online por um dos autores. O tempo
máximo de apresentação de cada poster é 3 minutos. O tempo de discussão dos
posteres é também de 3 minutos. A discussão é feita após a apresentação de
todas as comunicações.

•

Os autores devem enviar até dia 29-10-2020 um ficheiro PDF ou PowerPoint (2 ou
3 acetatos) da apresentação para o seguinte email:
vpct.virtual+poster2020@gmail.com

•

O nome do ficheiro com a apresentação deve conter o número do artigo e o
primeiro
e
último
nome
do
autor
que
faz
a
apresentação
(número_primeironome_ultimonome.pptx), por exemplo, 87_Armando_Soares.pptx.

•

O tamanho máximo do ficheiro com a apresentação é de 2 MB.

•

Em alternativa, ao PDF ou PowerPoint, também podem enviar um video das
apresentações no formato MP4 com um tamanho máximo de 20 MB. Para reduzir o
tamanho dos videos podem usar: https://clideo.com/compress-video
Nota: As apresentações em PPT, PDF ou video só serão usadas se houver
problemas de conetividade com a internet.

O programa definitivo com o horário de cada uma das apresentações com os respetivos
links (da plataforma Colibri/Zoom) será enviado para o email dos participantes.

