
 

Orientações para Apresentação dos Trabalhos no II CONPESQ/UFCA 

 

Orientações Gerais: 

• Para as apresentações dos trabalhos aprovados, todos(as) os(as) autores(as) 
deverão estar inscritos no II CONPESQ através do endereço: 
https://conpesq.ufca.edu.br/; 

• A apresentação deverá ser realizada por apenas uma das autorias; 
• Os certificados de apresentação serão no nome de toda autoria do trabalho; 
• Os certificados de participação no evento somente serão emitidos com no 

mínimo 70% de participação no evento (apresentação de trabalhos, oficinas, 
minicursos, mesas e palestras); 

• A autoria deverá indicar na apresentação a Agência de Fomento e/ou PRPI/UFCA, 
caso seja bolsista. 

Sobre o formato das apresentações: 

• Poderá ser realizada por Power Point com no máximo 10 slides contendo a ideia 
geral do trabalho (introdução, com objetivos e problema de pesquisa; 
metodologia; referencial teórico; resultados e conclusões); 

• Para as apresentações em Pôster (Resumo Expandido) deve-se limitar a 7 slides 
com a ideia central da pesquisa, contendo de forma breve, introdução, com 
objetivos e problema de pesquisa; metodologia; referencial teórico; resultados 
e conclusões;  

• Caso decida não fazer slides, observar a ideia central do trabalho, sua 
contextualização, objetivos, problema de pesquisa, referencial teórico, 
resultados e conclusões; 

• A apresentação deverá ser minunciosamente planejada para atender o tempo 
de apresentação; 

• Atender ao limite de extensão dos vídeos de apresentação, bem como as 
orientações para a gravação, já enviadas para os e-mails cadastrados no sistema 
de submissão de trabalhos. 



Como preparar a apresentação 
 
1. FORMATO: Os trabalhos selecionados para apresentação oral ou poster deverão ser 
gravados em vídeo, e não poderão ultrapassar 5 (cinco) minutos.             
 
2. DISPONIBILIZAÇÃO: O vídeo deve ser postado no Youtube (ver passo 3). O link gerado 
deve ser cadastrado no sistema, conforme instruções abaixo.  
 
3. COMO ENVIAR VÍDEOS GRAVADOS PARA O YOUTUBE: Clique 
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-
foundations?utm_source=YouTube%20Help&utm_medium=Help%20Center&utm_ca
mpaign=cross%20promotion 
 
4. Para trabalhos em poster, a apresentação deve seguir as mesmas recomendações 
acima. 
 
 
Como enviar o link do vídeo da sua apresentação 
 
1. Acesse o ambiente “Meus Projetos” em: https://sci02-ter-
jne.ufca.edu.br/cppgi/meusProjetos">https://sci02-ter-
jne.ufca.edu.br/cppgi/meusProjetos</a></li> 
 
2. Entre com seus dados de acesso: CPF e senha (informados acima). Caso não lembre 
ou não tenha os dados de acesso, basta clicar em https://sci02-ter-
jne.ufca.edu.br/cppgi/esqueciMinhaSenha, “Não sei/Esqueci Minha Senha”, e informar 
seu e-mail, este mesmo que você está acessando no momento. 
 
3. Procure seu trabalho na tabela, e procure a opção "ENVIAR LINK DA APRESENTAÇÃO" 
(penúltima coluna). 
 
4. Cole o link da sua apresentação (link do youtube) e clique em enviar para finalizar o 
processo.  
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