
 
 

 
 
 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÂO DAS APRESENTAÇÕES 
DOS ARTIGOS 

 
 

 

A apresentação do artigo está condicionada a inscrição (na modalidade autor) do 

apresentador do artigo. Cada inscrição dará direito a publicação e apresentação de até dois 

artigos. As apresentações acontecerão de modo virtual (remoto). Será usado o mesmo 

template para as duas modalidades de apresentação.  

 
 
 

 

1) APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS NA MODALIDADE PÔSTER  

 

A apresentação deverá ser desenvolvida considerando o template (modelo) 

disponível em https://cobrac2022.ufsc.br/submissao-de-artigos/. O número total de 

páginas deve ser 8 (oito), incluindo a capa (página 1) e agradecimentos (página 8). O autor 

que fará a apresentação do artigo deve ser informado conforme indicação no template 

(modelo). 

O arquivo da apresentação deverá ser enviado no formato PDF para o e-mail 

artigos.cobrac@contato.ufsc.br, até o dia 10/10/2022. O não envio até a data limite 

impossibilitará a apresentação e consequente geração de certificado. 

A programação das apresentações será disponibilizada em breve, com a indicação 

do horário em que o autor apresentador fará a interação virtual com os demais participantes 

do evento. 

 

 

 

 

2) APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS NA MODALIDADE ORAL 

 

A apresentação deverá ser desenvolvida considerando o template (modelo) 

disponível em https://cobrac2022.ufsc.br/submissao-de-artigos/, para o tempo máximo de 

10 minutos. O autor que fará a apresentação do artigo deverá ser informado conforme 

indicação no template (modelo). 

O autor apresentador deverá ainda encaminhar impreterivelmente até o dia 
30/09/2022, pelo SISTEMA DE CONFERÊNCIAS, a “notificação ao diretor”, contendo:  

a indicação do autor que fará a apresentação do artigo e o telefone para contato 

(WhatsApp).   

https://cobrac2022.ufsc.br/submissao-de-artigos/
https://cobrac2022.ufsc.br/submissao-de-artigos/


 
 

A comissão organizadora entrará em contato (WhatsApp) com o autor apresentador 

para passar as instruções e agendar um horário para a gravação do vídeo de apresentação do 

artigo.  

A programação das apresentações será disponibilizada em breve, com a indicação 

do horário em que o autor apresentador fará a interação virtual com os demais participantes 

do evento. 

 

Dúvidas e maiores esclarecimentos entre em contato com 

artigos.cobrac@contato.ufsc.br. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Dr. Francisco Henrique de Oliveira 

Coordenador da Comissão Cientifica do COBRAC 2022 

artigos.cobrac@contato.ufsc.br 

https://cobrac2022.ufsc.br/ 
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