Prezados(as)
Seguem orientações e informações gerais para apresentação do seu trabalho no VIII
CBTC 2011.
1) Ao chegar no evento:







Dirija-se ao Mídia-desk, que ficará localizado ao lado da secretaria do evento,
para realizar o download dos seus arquivos com no mínimo 3 horas de
antecedência a sua apresentação.
Todas as salas serão estruturadas com projetores multi-mídia para
apresentação de slides.
Caso a sua apresentação inclua a exibição de vídeo, este deve ser testado com
muita antecedência. O técnico da Mídia desk irá lhe atender.
Não será permitido baixar arquivos no computador das salas de apresentação
assim como o uso de computador pessoal.
Os arquivos deverão ser transportados por meio de pen drives, cds ou dvds,
certifique-se de que não há vírus nestes arquivos.

2) Informações gerais e tempo de cada modalidade
I. Palestra individual
O objetivo desta atividade é o de apresentar questões atuais sobre um tema de
relevância científica, trazendo apanhados sobre pesquisas recentemente publicadas e
estudos em andamento, devidamente contextualizados em relação ao tema. As
palestras serão realizadas em paralelo com outras atividades, tendo seu tempo
dividido em 20 minutos para a apresentação e 10 minutos para perguntas do público,
sob a regência de um coordenador previamente indicado pela coordenação do evento,
perfazendo um tempo total de 30 minutos para a atividade.
II. Comunicação Oral
Os objetivos são semelhantes ao da palestra, porém serão realizadas diferentes
sessões de comunicações orais no congresso, e as propostas devem:




ou abordar aspectos científicos mais pontuais, como relatos resumidos de
pesquisa, específicos e atuais de um tema, que possam ser apresentados de
forma mais objetiva;
ou apresentar estudos de casos clínicos nas mais variadas modalidades
conceituais dentro da Terapia Cognitiva.

O tempo total da sessão é de 1 hora e 30 minutos, envolvendo propostas aprovadas
com o tempo de 15 minutos para cada apresentação e 15 minutos para perguntas no
final, sob a regência do coordenador da atividade previamente indicado pela
coordenação do evento.
III. Simpósio
Atividade realizada por três ou quatro expositores, que apresentam temas atuais,
cientificamente relevantes e inter-relacionados, com duração total de 1h e 30 min.

Cada expositor terá 20 minutos para a apresentação individual, sendo reservado o
tempo restante para debate envolvendo os expositores e o coordenador da atividade
previamente indicado pela organização do evento, sem a participação do público. O
tempo deve ser aproveitado de forma que haja um debate entre os membros da mesa,
uma vez que não será aberta a palavra para perguntas do público.
IV. Apresentação em Mesa Redonda
O objetivo desta atividade é o de promover debates sobre temas relevantes e
contemporâneos, referentes à produção de conhecimento e/ou à atuação profissional.
Os participantes poderão expressar pontos de vistas divergentes ou abordar
dimensões distintas acerca do tema em foco. A atividade será composta de um
coordenador previamente indicado pelo evento, que também terá o papel de
debatedor, e três ou quatro participantes, vinculados a duas ou mais organizações
diferentes. A atividade terá duração total de 1h e 30 min, sendo reservados 20
minutos para cada apresentador e 10 min para o debate e as perguntas do público.
V. Pôster
O objetivo desta atividade é o de apresentar por meio de representação gráfica,
relatos de pesquisas ou ações/intervenções nos diversos campos da Terapia Cognitiva.
O pôster deverá contemplar uma síntese da pesquisa ou da intervenção, contendo os
seguintes itens: título, autores, filiação, introdução, método, discussão dos resultados,
conclusões e referências. Além disto, com o objetivo de padronização e facilitação da
visualização das informações, as dimensões do trabalho deverão ser de 90 (noventa)
centímetros de largura e 1,0 (um metro) de altura. Atenção: os pôsteres devem vir
acompanhados dos elementos de fixação (cordinha, adesivos dupla-face, etc.) e é de
responsabilidade do autor a fixação e retirada do pôster no número correspondente
ao seu trabalho.
Os trabalhos deverão ficar expostos, necessariamente, durante o TODO o período das
sessões de pôsteres que ocorrerão nos dias 07, 08 e 09 de abril das 12h às 13h30min
(conforme informado no programa definitivo). Nestes períodos é obrigatória a
permanência do apresentador junto ao pôster. Se for do interesse dos apresentadores,
os pôsteres poderão permanecer expostos durante todo o evento, entretanto a
responsabilidade dos mesmos é do apresentador do trabalho. Cabe ressaltar ainda
que, durante as sessões de pôsteres os avaliadores dos trabalhos poderão requerer
informações adicionais aos apresentadores dos trabalhos, sendo assim de suma
importância a presença de pelo menos um dos apresentadores do trabalho durante
todos os períodos das sessões de pôsteres.
Os pôsteres serão avaliados por uma comissão, realizando-se a premiação do 1º e 2º
lugar na solenidade de encerramento do evento.

Prêmios:
1º. Lugar: Inscrição Cortesia no IX CBTC para o apresentador do trabalho.
2º. Lugar: Associação a FBTC - 1 anuidade. Caso o apresentador já seja associado à
FBTC, o prêmio corresponderá à renovação da próxima anuidade.

3) Certificados




Serão emitidos certificados de trabalhos apenas para os participantes que
apresentarem os mesmos no VIII CBTC.
Será emitido um certificado para cada apresentador.
Os certificados estarão disponíveis para download e impressão no site do
evento em até 30 dias após o encerramento do VIII CBTC.

