
GUIA PARA PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

Você já submeteu o seu resumo. E ele foi aprovado pela Comissão 
Científica do evento. Parabéns! Agora chegamos na 2ª etapa, que é a 
submissão do seu trabalho (vídeo).

Assim como em 2020, o XV Simpósio de Oncobiologia irá acontecer 
100% online. Desta forma, o evento terá uma plataforma chamada de 
Sessão de Trabalhos Virtuais que possibilitará a apresentação e dis-
cussão online dos trabalhos inscritos no Simpósio.

A Sessão de Trabalhos Virtuais consiste no conjunto: resumo + apre-
sentação em vídeo. 

• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, em 
arquivo .mp4.
• Os slides da apresentação em vídeo deverão ser em inglês.
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em 
inglês.

PRAZO DE SUBMISSÃO DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO: 25/10/2021
Os trabalhos serão avaliados por um Comitê Científico e os melhores 
serão premiados no final do evento. Os apresentadores deverão fazer 
o upload do seu vídeo com no máximo de 5 minutos de apresenta-
ção. A data final para submissão dos vídeos na plataforma é 25 de 
outubro.

O Simpósio de Oncobiologia trabalhará em parceria com a empresa 
Galoá para fazer o upload de todos os vídeos dos trabalhos e os 
deixará disponíveis para discussão online na plataforma, até 10 
dias antes da data de abertura oficial do Simpósio (08/11/2021).

IMPORTANTE: Os autores selecionados para apresentação oral 
terão seus respectivos vídeos, disponibilizados na plataforma após 
a apresentação oral na grade oficial do evento

APRESENTAÇÃO EM VÍDEO
Os autores devem enviar um vídeo obrigatório de apresentação do 
seu trabalho (com no máximo 5 minutos). Os autores poderão 
mostrar sua imagem nos vídeos ou somente narrar seus slides. As 
orientações de como devem ser gravados os vídeos estará disponí-
vel no site do evento (www. https://www.simposiooncobiologia.-
com.br/).

Sugerimos que os autores apresentem seu trabalho de forma clara 
e objetiva. O vídeo funcionará como uma apresentação guiada de 
seu trabalho.

• Disponibilizamos um modelo de apresentação em formato .pptx, 
com a identidade visual do evento, que poderá ser usado como 
guia para a gravação e apresentação do vídeo (link) da plataforma 
da Sessão de Trabalhos Virtuais
• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, 
em arquivo .mp4.

• O vídeo deverá ser gravado em modo paisagem (horizontal).
• Devem ser produzidos vídeos de 2 a 5 minutos. A plataforma não 
aceitará upload de vídeos menores ou que excedam este limite de 
tempo.
• Os slides da apresentação em vídeo deverão estar escritos em 
inglês.
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em 
inglês.

O vídeo será vinculado ao resumo na plataforma da Sessão de Tra-
balhos Virtuais.
Devido este ano a sessão de apresentação dos trabalhos ser on-li-
ne, algumas informações são importantes para evitarmos preocu-
pações e problemas futuros. Para garantir que a propriedade dos 
trabalhos permaneça com os autores, contratamos a plataforma da 
Galoá para hospedar os vídeos e os resumos dos trabalhos que 
serão apresentados durante o simpósio. Esperamos que os partici-
pantes do simpósio e da Sessão de Trabalhos Virtuais tratem os 
vídeos dos trabalhos virtuais da mesma forma da apresentação 
presencial e não os citem sem a permissão do apresentador. Esta 
informação é importante para que os apresentadores entendam 
que os itens carregados na plataforma acabam sendo públicos, 
citáveis e licenciados para o apresentador. O Acesso ao material da 
Sessão de Trabalhos Virtuais será restrito aos participantes do 
evento e o download do vídeo será bloqueado. Isso talvez possa 
alterar as informações que você queira incluir na apresentação do 
seu trabalho.



GUIA PARA PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

Você já submeteu o seu resumo. E ele foi aprovado pela Comissão 
Científica do evento. Parabéns! Agora chegamos na 2ª etapa, que é a 
submissão do seu trabalho (vídeo).

Assim como em 2020, o XV Simpósio de Oncobiologia irá acontecer 
100% online. Desta forma, o evento terá uma plataforma chamada de 
Sessão de Trabalhos Virtuais que possibilitará a apresentação e dis-
cussão online dos trabalhos inscritos no Simpósio.

A Sessão de Trabalhos Virtuais consiste no conjunto: resumo + apre-
sentação em vídeo. 

• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, em 
arquivo .mp4.
• Os slides da apresentação em vídeo deverão ser em inglês.
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em 
inglês.

PRAZO DE SUBMISSÃO DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO: 25/10/2021
Os trabalhos serão avaliados por um Comitê Científico e os melhores 
serão premiados no final do evento. Os apresentadores deverão fazer 
o upload do seu vídeo com no máximo de 5 minutos de apresenta-
ção. A data final para submissão dos vídeos na plataforma é 25 de 
outubro.

O Simpósio de Oncobiologia trabalhará em parceria com a empresa 
Galoá para fazer o upload de todos os vídeos dos trabalhos e os 
deixará disponíveis para discussão online na plataforma, até 10 
dias antes da data de abertura oficial do Simpósio (08/11/2021).

IMPORTANTE: Os autores selecionados para apresentação oral 
terão seus respectivos vídeos, disponibilizados na plataforma após 
a apresentação oral na grade oficial do evento

APRESENTAÇÃO EM VÍDEO
Os autores devem enviar um vídeo obrigatório de apresentação do 
seu trabalho (com no máximo 5 minutos). Os autores poderão 
mostrar sua imagem nos vídeos ou somente narrar seus slides. As 
orientações de como devem ser gravados os vídeos estará disponí-
vel no site do evento (www. https://www.simposiooncobiologia.-
com.br/).

Sugerimos que os autores apresentem seu trabalho de forma clara 
e objetiva. O vídeo funcionará como uma apresentação guiada de 
seu trabalho.

• Disponibilizamos um modelo de apresentação em formato .pptx, 
com a identidade visual do evento, que poderá ser usado como 
guia para a gravação e apresentação do vídeo (link) da plataforma 
da Sessão de Trabalhos Virtuais
• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, 
em arquivo .mp4.

• O vídeo deverá ser gravado em modo paisagem (horizontal).
• Devem ser produzidos vídeos de 2 a 5 minutos. A plataforma não 
aceitará upload de vídeos menores ou que excedam este limite de 
tempo.
• Os slides da apresentação em vídeo deverão estar escritos em 
inglês.
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em 
inglês.

O vídeo será vinculado ao resumo na plataforma da Sessão de Tra-
balhos Virtuais.
Devido este ano a sessão de apresentação dos trabalhos ser on-li-
ne, algumas informações são importantes para evitarmos preocu-
pações e problemas futuros. Para garantir que a propriedade dos 
trabalhos permaneça com os autores, contratamos a plataforma da 
Galoá para hospedar os vídeos e os resumos dos trabalhos que 
serão apresentados durante o simpósio. Esperamos que os partici-
pantes do simpósio e da Sessão de Trabalhos Virtuais tratem os 
vídeos dos trabalhos virtuais da mesma forma da apresentação 
presencial e não os citem sem a permissão do apresentador. Esta 
informação é importante para que os apresentadores entendam 
que os itens carregados na plataforma acabam sendo públicos, 
citáveis e licenciados para o apresentador. O Acesso ao material da 
Sessão de Trabalhos Virtuais será restrito aos participantes do 
evento e o download do vídeo será bloqueado. Isso talvez possa 
alterar as informações que você queira incluir na apresentação do 
seu trabalho.



GUIA PARA PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO

Você já submeteu o seu resumo. E ele foi aprovado pela Comissão 
Científica do evento. Parabéns! Agora chegamos na 2ª etapa, que é a 
submissão do seu trabalho (vídeo).

Assim como em 2020, o XV Simpósio de Oncobiologia irá acontecer 
100% online. Desta forma, o evento terá uma plataforma chamada de 
Sessão de Trabalhos Virtuais que possibilitará a apresentação e dis-
cussão online dos trabalhos inscritos no Simpósio.

A Sessão de Trabalhos Virtuais consiste no conjunto: resumo + apre-
sentação em vídeo. 

• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, em 
arquivo .mp4.
• Os slides da apresentação em vídeo deverão ser em inglês.
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em 
inglês.

PRAZO DE SUBMISSÃO DA APRESENTAÇÃO EM VÍDEO: 25/10/2021
Os trabalhos serão avaliados por um Comitê Científico e os melhores 
serão premiados no final do evento. Os apresentadores deverão fazer 
o upload do seu vídeo com no máximo de 5 minutos de apresenta-
ção. A data final para submissão dos vídeos na plataforma é 25 de 
outubro.

O Simpósio de Oncobiologia trabalhará em parceria com a empresa 
Galoá para fazer o upload de todos os vídeos dos trabalhos e os 
deixará disponíveis para discussão online na plataforma, até 10 
dias antes da data de abertura oficial do Simpósio (08/11/2021).

IMPORTANTE: Os autores selecionados para apresentação oral 
terão seus respectivos vídeos, disponibilizados na plataforma após 
a apresentação oral na grade oficial do evento

APRESENTAÇÃO EM VÍDEO
Os autores devem enviar um vídeo obrigatório de apresentação do 
seu trabalho (com no máximo 5 minutos). Os autores poderão 
mostrar sua imagem nos vídeos ou somente narrar seus slides. As 
orientações de como devem ser gravados os vídeos estará disponí-
vel no site do evento (www. https://www.simposiooncobiologia.-
com.br/).

Sugerimos que os autores apresentem seu trabalho de forma clara 
e objetiva. O vídeo funcionará como uma apresentação guiada de 
seu trabalho.

• Disponibilizamos um modelo de apresentação em formato .pptx, 
com a identidade visual do evento, que poderá ser usado como 
guia para a gravação e apresentação do vídeo (link) da plataforma 
da Sessão de Trabalhos Virtuais
• O upload do arquivo do vídeo deverá ser feito, de preferência, 
em arquivo .mp4.

• O vídeo deverá ser gravado em modo paisagem (horizontal).
• Devem ser produzidos vídeos de 2 a 5 minutos. A plataforma não 
aceitará upload de vídeos menores ou que excedam este limite de 
tempo.
• Os slides da apresentação em vídeo deverão estar escritos em 
inglês.
• A apresentação do vídeo poderá ser feita em português ou em 
inglês.

O vídeo será vinculado ao resumo na plataforma da Sessão de Tra-
balhos Virtuais.
Devido este ano a sessão de apresentação dos trabalhos ser on-li-
ne, algumas informações são importantes para evitarmos preocu-
pações e problemas futuros. Para garantir que a propriedade dos 
trabalhos permaneça com os autores, contratamos a plataforma da 
Galoá para hospedar os vídeos e os resumos dos trabalhos que 
serão apresentados durante o simpósio. Esperamos que os partici-
pantes do simpósio e da Sessão de Trabalhos Virtuais tratem os 
vídeos dos trabalhos virtuais da mesma forma da apresentação 
presencial e não os citem sem a permissão do apresentador. Esta 
informação é importante para que os apresentadores entendam 
que os itens carregados na plataforma acabam sendo públicos, 
citáveis e licenciados para o apresentador. O Acesso ao material da 
Sessão de Trabalhos Virtuais será restrito aos participantes do 
evento e o download do vídeo será bloqueado. Isso talvez possa 
alterar as informações que você queira incluir na apresentação do 
seu trabalho.


