APRESENTAÇÃO TESES E DISSERTAÇÃO - ORIENTAÇÃO

Forma de apresentação: a apresentação será no formato oral, sendo o convidado o
responsável pela elaboração do material que será utilizado na apresentação. Todos os
materiais elaborados devem apresentar o logotipo do evento que poderá ser baixado no site
do evento a apartir do dia 11/03/2019 http://audiologiabrasil.org.br/eia/trabalhos-cientificos
Tempo de apresentação: serão destinados 10min para apresentação. O tempo será
cronometrado pelo moderador da mesa que avisará após 5min de apresentação. Solicitamos
especial atenção ao tempo no momento da preparação do material de apresentação, pois dele
dependerá o bom andamento das atividades.
Mídia Desk/Sala Vip: espaço no evento, destinado ao atendimento dos convidados, onde
deverá ser entregue a apresentação para teste e preparo para o dia da apresentação. É de
responsabilidade do convidado levar o material em pen drive. Não serão aceitos materiais
enviados por e-mail ou aplicativos. Solicitamos o comparecimento neste espaço assim que
chegar ao centro de eventos (primeiro dia) ou com antecedência mínima de 01 hora antes do
início da sua atividade.
Equipamentos: o evento irá disponibilizar equipamento de projeção e sonorização com
microfone, não havendo necessidade de levar equipamento próprio. Caso haja necessidade de
algum equipamento diferenciado, solicitar por e-mail até o dia 25/03/2019.
Inscrição no evento: a comissão organizadora informa que todos os convidados deverão estar
inscritos e com a taxa paga até o dia 08/03/2019. Dúvidas sobre o pagamento da inscrição
poderão ser sanadas por e-mail inscricoes@tribecaeventos.com.br ou telefone (51) 3076 7002.
Os trabalhos dos convidados que não comprovarem o pagamento da inscrição até a data
informada, serão excluídos da lista de apresentação. Não serão incluídas apresentações após o
fechamento do caderno da programação.
Data da apresentação: todas as apresentações serão nos dias 11 e 12 de abril de 2019 consultar horário no cronograma de apresentações.
Passagens e estadia: cada convidado será responsável pelo custeio de seu deslocamento e
estadia por ocasião da participação do evento.
Dúvidas/informações adicionais: cientifico@tribecaeventos.com.br, fone (51) 99702 1511.

Comissão Científica 34º EIA

