
 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO ORAL 

 

IMPORTANTE: 

 

A proteção do conhecimento sensível gerado a partir de trabalhos de inovação 

que possam gerar patentes ou registros é de total responsabilidade do orientador. 

 

A organização do VII EAITI não se responsabiliza pela proteção de 

informações sensíveis que tenham sido divulgadas no evento. 

 

Se o projeto PIBITI está relacionado a pedido futuro de patente ou registro, não 

deverão ser divulgadas informações sensíveis. A apresentação deverá focar nos 

objetivos e metas alcançados e nas questões que nortearam o invento, 

resguardando-se a hipótese e detalhes que permitam sua reprodução. 

 

Inventos cujos autores já tenham depositado pedido de patente deverão estar 

livres para a publicação dos dados, informação esta que deverá ser verificada pelos 

próprios inventores junto às suas agências de inovação. 

 

 

1. Os apresentadores deverão estar presentes 15 minutos antes do início da 

sessão para a inclusão/organização do material de sua apresentação e 

deverão permanecer até o término da sessão. Sua ausência no horário 

programado pela Comissão Organizadora implicará na perda do direito da 

apresentação; 

2. Salvar a apresentação no pen drive em .ppt e uma em .pdf; 

3. A Comissão Organizadora disponibilizará para apresentação do trabalho 

projetor multimídia e computador com o programa LibreOffice instalado; 

4. A apresentação de slides deverá apresentar a estrutura, de acordo com o 

modelo disponibilizado em modelos na aba Informações – Submissão de 

Trabalhos; 



 

 

5. O tempo máximo para cada apresentação será de 10 (dez) minutos e haverá 

mais 5 (cinco) minutos para perguntas e respostas sobre o trabalho, 

totalizando 15 (quinze) minutos por apresentador. Considerando que o tempo 

de apresentação não poderá se estender além do prazo, recomenda-se que 

os apresentadores e orientadores fiquem atentos ao número de slides 

(sugere-se até 15, no máximo) e que treinem previamente a apresentação 

para que isso seja respeitado; 

6. Dia, local e horário de apresentação: consultar a página do evento 

(ensalamento); 

7. Somente o Apresentador inscrito, poderá apresentar o trabalho, devendo 

estar acompanhado de seu Orientador. 


