
 
 

3ª REUNIÃO CIENTíFICA INTERNACIONAL DO GER  
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÕES 
 
  

1. Sessões 

• Os moderadores e palestrantes devem estar presentes até 10 minutos antes da hora prevista da sessão. 

• Cabe ao moderador confirmar a presença dos palestrantes e dar as indicações relativamente ao cumprimento do tempo. 

• Cada palestrante deverá cumprir o tempo estipulado para a sua apresentação. O tempo será cronometrado para auxilio 

da gestão da apresentação. Findo o tempo previsto, será emitido um alerta sonoro após o qual o som do microfone e 

projeção serão desligados. 

• O moderador dá inicio à sessão e apresenta os palestrantes. Poderá fazer uma breve introdução ou apresentação do 

palestrante (no caso das conferências). 

• Cabe ao moderador fazer a gestão de intervenções/ perguntas aos palestrantes, quando aplicável. 

• Cabe ao moderador encerrar a sessão tendo em conta o cumprimento do tempo previsto 

 

2. Declaração de Conflitos de Interesses 

• Todos os palestrantes devem apresentar no inicio de sua apresentação uma declaração de conflitos de interesses ou sua 

inexistência 

 

3. Aspetos fundamentais das apresentações 

• Não é permitido o uso dos nomes comerciais dos fármacos 

• Deve ser sempre feita referência caso se apresente um produto que ainda está em investigação ou não comercializado 

• As apresentações deverão conter a referência bibliográfica sempre que se adeque 

• A confidencialidade dos dados dos doentes deve ser preservada 

 

4. Entrega das Apresentações 

• Os palestrantes deverão entregar as suas apresentações e testá-las com o técnico logo no inicio da Reunião ou no 1º 

intervalo. NÃO É PERMITIDO O USO DE COMPUTADORES PESSOAIS 

 

5. Normas da Apresentações 

• As apresentações deverão ser em formato horizontal 16:9 

• O modo das apresentações será em suporte digital (pendrive ou disco externo) para colocação no computador central da 

equipa técnica 

• Caso haja a apresentação de vídeos, estes poderão ser nos formatos AVI,MP4,WMV ou MOV. 

 

 



 
Caso haja alguma dúvida ou questão, agradecemos o contacto com a antecedência necessária para permitir a resolução, para o 

email: secretariado.ger@gmail.com. 
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