
  

 

 

ORIENTAÇÕES AOS AUTORES DOS 
TRABALHOS APROVADOS 

 
 
 
Temos o grande prazer de cumprimentá-los pela aprovação do seu trabalho em nosso 
Congresso. Diante da importância de realizar um evento sustentável, as 
apresentações de todos os trabalhos aprovados serão em formato digital, cujo envio 
deverá ser feito pelo sistema do Congresso em sua área de inscrição 
http://www.sbfa.org.br/fono2019/login, até 19 de setembro de 2019.  
 

Recomendações para e-pôsteres dos trabalhos aprovados:  

- Criar arquivo em Power Point, configuração (16:9), orientação RETRATO (vertical) 

em uma única página. Salvar em PDF para o envio. 

- O título deverá ser o mesmo do resumo colocado em letras maiúsculas e negrito. 

Abaixo do título e em fonte menor e negrito, os autores,  instituição, estado. 

- O  logotipo do evento encontra-se disponível para download no site do evento e 

poderá ser colocado no canto superior esquerdo. 

- O conteúdo deverá conter os itens especificados para cada tipo de trabalho, 

conforme normas publicadas além de 3 descritores, referências  no estilo 

Vancouver e fonte de financiamento, quando for o caso. 

-  O e-pôster poderá ser ilustrado com figuras, fotos, tabelas e gráficos. 

 
Todas as modalidades de trabalhos ficarão disponíveis no formato digital em totens,  
para acesso dos participantes nos horários em que não houver atividades 
programadas, indicadas no programa. 
 
As Pesquisas Científicas serão alocadas em Sessões Comentadas, visando a troca 
de experiência entre autores, congressistas, dois especialistas da área e um de outra 
área. 
 
Os trabalhos de Práticas e Mostra de Experiências comporão Rodas de Conversa 
por temas realizadas nos totens, em horários divulgados previamente no site do 
evento, visando a troca de experiência entre  autores, congressistas e dois 
coordenadores. 
 
As Dissertações e Teses comporão Rodas de Conversa, realizadas nos totens, em 
horários determinados, divulgados previamente no site do evento, visando a troca de 
experiência entre autores, congressistas e dois coordenadores com título de doutor. 

http://www.sbfa.org.br/fono2019/login


Foram submetidos e aceitos, nesta edição, trabalhos em andamento, desde que com  
apresentação de resultados.  
 
Os trabalhos Concorrentes a Prêmio serão avaliados no formato digital, nos totens,  
em duas sessões, no dia 10/10, a primeira com início às 12h30, com duração de 10 
minutos cada, sendo o horário previamente informado aos autores e avaliadores. 
Somente as teses e dissertações concluídas foram incluídas na classificação geral dos 
trabalhos concorrentes a prêmio.  
 
Os horários e locais de apresentação dos trabalhos, serão divulgados, a partir do dia 
15/09/2019, no site do Congresso em http://www.sbfa.org.br/fono2019/trabalhos-
cientificos  
 
A presença do autor apresentador nas atividades acima descritas, conforme a 
modalidade do trabalho, é obrigatória para recebimento do certificado digital, a ser 
disponibilizado após o evento. 
 
 
Aguardamos você(s) em Belo Horizonte! 
 
Cordiais Saudações,  
 
Regina Yu Shon Chun 
Maria Lúcia Vaz Masson 
Diretoria Científica SBFa (2017/2019)  
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