
 

 
 

 
NORMAS DE APRESENTAÇÃO E MODERAÇÃO DE SESSÕES NO CPC2018 

 

A Comissão Organizadora do CPC2018 agradece a disponibilidade de todos os que aceitaram 

participar como preletores e moderadores no CPC2018. 

 
Estamos empenhados em promover a discussão entre pares e proporcionar a todos os participantes 

as melhores condições para uma participação proveitosa no Congresso. Para atingir estes objetivos é 

necessário um controlo estrito do tempo, seguindo o plano estabelecido. Esta é uma prioridade a que 
daremos especial atenção durante todo o congresso. 
 

1. Horário das sessões: 
Para assegurar que todas a as sessões cumprem o horário pré-estabelecido foram 

implementadas as seguintes medidas: 

• Durante toda a sua apresentação um temporizador indicando o tempo restante (variável de 

acordo com o tipo de sessão) estará acessível ao orador e moderadores/presidente da 

sessão. Isto permitirá ao palestrante saber o tempo ainda disponível para a apresentação. 
• Quando se aproximar o final do tempo disponível haverá um aviso visual (temporizador 

tornar-se-á intermitente) indicando o tempo restante. 
• De forma a evitar que apresentações ultrapassem o período máximo de tempo alocado, após 

o tempo máximo disponível para a apresentação se ter esgotado, o palestrante será 

convidado a concluir a sua apresentação com uma frase-resumo. 
2. Moderação das sessões: 

• A generalidade das sessões tem 2 moderadores, à exceção das conferências.  

• Os moderadores poderão usar ou não slides de apoio, mas cabe-lhes a função de fazer uma 

introdução com os objetivos da sessão, apresentar os palestrantes, fazer cumprir os tempos 

de apresentação, fomentar a discussão com a audiência, e no final, encerrar a sessão com 

as mensagens-chave. 

• Compete aos moderadores dar pontualmente início à sessão, enquadrar o tema da mesma, 
apresentar os prelectores, promover a discussão, e proceder ao encerramento dentro do 

horário. Os moderadores devem acordar previamente quem terá a responsabilidade de 

abrir a sessão e quem efetuará o seu encerramento. 

 

 

 
 

  



 

 
 

 
Programa de comunicações livres: 
 
Sessões de POSTERS ELECTRÓNICOS 
 

No CPC 2018, todos os trabalhos seleccionados para poster serão apresentados sob a forma 
electrónica e serão discutidos por dois moderadores. 

 
A apresentação do poster não poderá exceder os 5 (cinco) minutos e será sempre seguida de um 
período de 5 (cinco) minutos de discussão. É fundamental que o tempo disponibilizado seja 
rigorosamente cumprido. 

Com vista à preparação da sua apresentação, deverá dirigir-se ao site do Congresso em 
https://www.cpcardio.pt/ .  

Neste site, e no separador “Apresentações” o modelo para Powerpoint (Template Slides Poster CPC 
2018.pptx) para a elaboração da sua apresentação, e cuja utilização é fortemente aconselhada.  

A apresentação dos posters electrónicos irá decorrer em ecrã panorâmico (16:9) colocado na vertical. 
 
Deverão ser cumpridas as seguintes normas na elaboração das apresentações: 

• Toda a apresentação deverá estar contida num único slide em formato de Powerpoint 
panorâmico 16:9 (*.pptx) disposto com o maior diâmetro na vertical (dimensões 70X100cm). 

• Não é permitido utilizar nos slides quaisquer animações ou outros meios de sobreposição de 
conteúdos. 

• Os vídeos deverão estar no formato MP4 e embutidos dentro do Powerpoint. Caso tal opção 
não seja possível deverá entregar um ficheiro ZIP ou RAR com a apresentação e todos os 
vídeos necessários. 

• O cartaz eletrónico não deverá exceder os 500 MB de tamanho total, incluindo os vídeos. 

 

NOTE BEM: Todos os autores terão de enviar o ficheiro Powerpoint do seu cartaz electrónico até às 
24h do dia 22 de abril de 2018, de forma a permitir a sua preparação técnica atempada.  
 
As apresentações deverão ser enviadas para o endereço de email slidescpc2018@spc.pt  
 
No caso da apresentação ter mais de 20MB de tamanho, deverá ser utilizada a plataforma de partilha 
de ficheiros WeTransfer  (ver em https://wetransfer.com/ ) 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
No corpo do email deverão ser obrigatoriamente indicados os seguintes dados: 

 

• ID da apresentação (ver carta enviada com a comunicação da aceitação do trabalho) 

• Título da Apresentação  

• Nome do Autor que irá apresentar o trabalho 

• Sessão da Apresentação (ver carta enviada com a comunicação da aceitação do trabalho) 

• Indicação de autorização (ou não autorização) para publicação do cartaz (em formato PDF) 

nos meios da SPC na internet 
 

 

Não apresentação de trabalhos submetidos ao Congresso 
Na impossibilidade de apresentar os trabalhos aceites, os autores deverão comunicar por escrito, o 

mais cedo possível, ao Presidente da Comissão Científica do Congresso a retirada do trabalho e o 

motivo para tal. 

 

Os impedimentos de última hora deverão ser comunicados por escrito até às 24h do dia 25 de Abril 
de 2018. 

 

Dos trabalhos aceites e não apresentados no Congresso sem justificação será divulgada uma lista. Os 

resumos não serão publicados na aplicação do CPC2018, nem no Portal do congresso. 

 

 

Quaisquer dúvidas poderão ser colocadas através da secção "contactos" do site do CPC2018. 
 

 

A Comissão Organizadora do CPC 2018 


