
Como fazer uma presentação oral  
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Oral vs. escrito 

• Oral 
– Uma oportunidade de 

se fazer entender 

– Mais fácil de o público 

entender 

– Informações essenciais 



Apresentação oral 

• Indispensável na nossa vida profissional 

• Muitas vezes aprendemos com a prática 

•  Aprendizado pode ser abreviado => 

experiências e estudos sobre este assunto  



Primeira apresentação oral 

• Muito nervosismo, mãos frias e 

suadas…  

• O Financial Times definiu bem esse 

estado de espírito na estreia:  

• “O cérebro é um organismo 

extraordinário. Ele trabalha desde 

que nascemos até quando temos 

que falar pela primeira vez em 

público”  
 



Esquema desta apresentação 

• Normas gerais 

• Planejamento 

• Estrutura 

• Visual 

• Linguagem corporal e voz 

 



Normas gerais 



Desculpas 

• Não se desculpe por algo que considera 

inadequado na apresentação 

• Você teve oportunidade e tempo para fazer 

bem feito 

• Imprevisto de força maior 

• A impressão que você deixa é não ter se 

esforçado 



Uso do laser 

• Chama a atenção para um ponto no slide (breve) 

• Não ropopie o laser em torno de algo 

• Não arraste o laser de um ponto a outro do slide 

• Opção ao laser => uso de setas, círculos 

(animadas) 



Exemplo de uso de setas 

“ferramenta animações”  



Classes de raízes do feijão 

• Adventícias => porção 
subterrânea do hipocótilo, 
crescem horizontalmente  na 
camada mais superficial do solo 
 
 

• Basais => emergem da porção 
basal do hipocótilo 
 
 

• Primária => gravitropismo 
positivo 
 
 
 
 

 



Como se preparar para a 

apresentação? 

• Com antecedência (assunto e os slides) 

• Aprenda o máximo que puder sobre o 

assunto da palestra 

• Melhora sua argumentação e organização 

e aumenta sua confiança 

 



Assistência visual 

• Informação retida pelo público após uma 

palestra:  

– 10% do que ouvem 

– 20% do que leem 

– até 50% do que ouvem e veem 

 
Fotografias, figuras 



Quantidade de informações  

 
• Absorção de novas ideias pelo público 

• Ultrapassar esse limite: diminuição de interesse 

• Quantidade pequena de informações 

• Diferentes slides para abordar diferentes pontos 

• Texto longo simultâneo a informações orais 

• Cor para chamar a atenção de palavras-chave 

 



Transição entre assuntos 

• A transição entre tópicos deve ficar clara para o 

público 
– Introdução 

– Material e Métodos 

– Resultados e Discussão 

– Conclusão 

Slide isolado apenas com o 

título de cada um desses tópicos 



Planejamento 



Público e tempo 

• Conheça o público 

(nível e número) 

• Atente para o tempo 

• Selecionar os pontos 

relevantes e praticar 

• Seminário de curso 

=>foco em Resultados 

 



Estrutura 



Estrutura da apresentação 

• Seminário 

– Introdução (motivação 

e objetivos) 

– Material e Métodos 

– Resultados (figuras) e 

Discussão 

– Conclusão (“take home 

message”) 

– Agradecimentos 

• Assunto específico 

– Introdução (assunto 

abordado?) 

– Desenvolvimento 

(aborda o assunto) 

– Conclusão (resume o 

que foi abordado) => 

“take home message” 

 

 



Primeiro slide  

• Título da palestra 

• Nome e informações sobre o palestrante  

• Equipe da pesquisa 

• Emblema da empresa ou universidade 

• Data da palestra e/ou nome do evento ou 

local 



Improving genetic adaptation of common 
bean to abiotic stresses in the tropics 

I. Rao, J. Polanía, M. Rivera, J. Ricaurte,  
M. Grajales, C. Cajiao, F. Monserrate,  

G. Borrero, J. Ramirez, A. Jarvis and S. Beebe 

  
L. Butare, A. Asfaw, G. Makunde, F. Alemaheyu 

Presentation to the Bean team from IAC, Campinas, Brazil  
22-26 August 2011 



Organização da palestra 

• Segundo slide 

• Apresente um esboço do que será 

apresentado 

 

 



Outline 
• Introduction 

• Importance of common bean 

• Climate variability and change 

• Screening methods 

• Lessons learned 

• Future challenges 
 



Visual 



Cuidados com o visual 

• Título e espaços 

• Consistência 

• Tabela e Figura 

• Fonte: forma e tamanho  

• Uso de cores 

 

 

 



Títulos e espaços 



Preparo do slide 

• Simplicidade (não complique com muitos 

efeitos especiais) 

• Procure apresentar uma ideia por slide 

• Use marcadores (bullets) para indicar os 

componentes de cada ideia 

 

 

 



Marcadores (bullets) 

• Máximo de 6 marcadores por slide 

• Seja breve em cada marcador (até duas linhas) 

• Indica o assunto abordado (mas o público quer 

ouvi-lo) 

• Não leia o slide para o público  

 



Eu sou o título 

• Deixe espaço generoso entre título e texto 

• Faça alinhamento pela esquerda 

• Deixe maior espaço entre os marcadores que 

entre  linhas de cada marcador 

• Deixe espaço nas laterais 

• Não ocupe a parte mais baixa do slide 

Letras 

grandes 



Slide bem preparado 

Fonte grande 



Consistência ou 
uniformidade 

 



Consistência 

• Mesma cor de fundo em todos os slides 

• Mesmas cores para chamar a atenção para 

palavras-chaves 

• Mesmas variações do tamanho de letras 

 



Tabela ou Figura? 
 



Tabela ou Figura? 

• Prefira figura, que permite mais rápida 

apreensão da informação 

• Oriente o público no entendimento da figura 

(eixo x e y) 

• Chame a atenção para os dados relevantes 

(setas, cores, círculos, laser) 

• Figura => simples, legível e bonita 
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Fig. 3  Total fatty acid and myristic acid contents of pea aphids in response to precocene  

           II retreatment (Experiment 2). Aphids were treated twice with indicated materials  

           and were then reared at 10C for 16 days prio to fatty acid analysis.  (*) indicates  

           significant differences, based on p0.05, student’s t test. Bars represent mean    

           standard deviation. 

Fatty Acid Content in Pea Aphids Reared at 10°C in 

Response to Precocene II Treatment 



Fatty Acid Content in Pea Aphids Reared at 10°C in 

Response to Precocene II Treatment 

 



Use fotos 

Os sintomas da mancha-de- 

ascoquita nas folhas de 

lentilha são: 
1) Lesões com formas e 

tamanhos variados 

2) Lesões marrons com centro     

esbranquiçado 

3) Lesões com bordos  

      marrom-escuros  

 

 

 

 

Mancha de ascoquita em lentilha 

- Aumenta apelo emocional e impacto 

- Ilustra sua mensagem 

- Aumenta a retenção ou compreensão 
 



Se usar Tabelas 



Características e produtividade de 

linhagens de lentilha em Viçosa 

 
Linhagem Plantio à 

floração 
(dias) 

Plantio à 
colheita 
(dias) 

Estande
a 

Altura de 
planta (cm) 

Acama- 
Mento

b 
Produtividade 

(kg/ha) 
Massa de 
100 grãos 

(g) 

  1 60 137 3,4 59,3 ab
c 

3,7 2851 a 7,9 a 
  2 93 146 2,4 59,7 ab 5,0 2778 ab 5,9 b 
  3 96 149 3,0 53,0 ab 3,7 2438 abc 4,6 c-f 
  4 85 148 2,7 58,7 ab 2,7 2327 a-d 5,6 bc 
  5 94 154 2,7 59,0 ab 4,3 2320 a-d 4,9 b-e 
  6 85 151 3,4 45,3   b 3,7 2200 a-e 5,1 b-e 
  7 101 154 2,4 62,3 ab 4,7 2156 a-e 5,2 b-e 
  8 97 155 3,0 59,0 ab 3,0 1991 a-e 4,8 c-e 
  9 98 157 2,7 61,3 ab 3,0 1744 a-e 4,9 b-e 
10 97 152 2,0 56,7 ab 3,7 1740 a-e 5,4 b-d 
11 96 155 2,0 58,0 ab 4,0 1607 b-e 5,6 bc 
12 89 151 2,7 67,3 a 3,7 1511 cde 4,7 c-e 
13 85 148 2,4 65,0 ab 3,0 1509 cde 4,3 c-f 
14 92 152 2,0 65,3 ab 3,7 1371 cde 4,7 c-e 
15 102 158 2,0 67,3 a 3,3 1314 cde 5,2 b-e 
16 84 153 2,4 66,0 a 2,0 1218   de 3,6 f 
17 96 152 2,4 59,3 ab 3,7 1191   de 5,4 bcd 
18 100 160 2,0 66,7 a 4,3 1089     e 5,9 b 

Média 91,6 151,8 2,5 60,5 3,62 1853 5,2 
CV (%)   31,4 10,7 22,6 20,9 6,5 
a
 2 = bom, 3 = aceitável, 4 = ruim. 

b 
2 = menos de 25% de plantas acamadas, 3 = 25% a 50%, 4 = 51% a 71%. 

c
 Na coluna, as médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey a 5%. 



Variações do ciclo vital, produtividade e massa de 

grãos de linhagens de lentilha em Viçosa 

 
Linhagem Plantio à 

colheita (dias) 
Produtividade 

(kg/ha) 
Massa de 

100 grãos (g) 

  1 137 2851 7,9 
  2 146 2778 5,9 
    
18 160 1089 5,9 

 



Forma e tamanho da fonte 
 



Tamanho de fonte 

• Este tamanho de fonte é 12 

• Este tamanho de fonte é 14 

• Este tamanho de fonte é 18 

• Este tamanho de fonte é 24 

• Este tamanho de fonte é 28 

• Este tamanho de fonte é 32 

• Este tamanho de fonte é 36 

• Este tamanho de fonte é 44 
 

 

Fonte: Sá (2015) 

As fontes 36 e 44 são mais adequadas para título 

Abaixo do título 



Fontes e letras 

• Leitura fácil é mais importante que estilo 

• Leitura fácil é mais importante que estilo 

• Leitura fácil é mais importante que estilo 

• LEITURA FÁCIL É MAIS IMPORTANTE QUE 

ESTILO 

 

 

Arial, 28 

TNR, 28 

TNR, 28, roxo 

Arial, maiúscula, 28 

Letra minúscula é mais fácil de ler que maiúscula, e 

ocupa menos espaço   
 

Por que Arial é mais fácil de ler que Times New Roman? 



Fontes 

• Fonte “Sans Serif” 
– Esta fonte é Arial 

– Esta fonte é Verdana 

– Esta fonte é Trebuchet 

– Esta fonte é Tahoma 

• Fonte “Serif ” 
– Esta fonte é Times New 

Roman 

– Esta fonte é 

Courier 

 



Serif vs. Sans serif 

Forma de letra mais 

fácil de reconhecer 



Serif   vs.  Sans serif 



Serif     vs.   Sans Serif 



Uso de cores 

 



Cores (tamanho do ambiente) 

• Público pequeno 

–  letras escuras (preta ou azul) em fundo claro 

• Público grande 

– letras claras (branco ou amarelo) em fundo escuro 

(preto ou azul) 

• Mantenha a cor de fundo em todos os slides 

• Evite fundos com variações de cores e com 
bordas 

 



Combinações de cores a evitar 

Evite esta combinação de cores 

Evite esta combinação de cores Vermelho-verde 

Azul-verde 



Linguagem corporal e voz 



Linguagem corporal 

• Postura 

• Direção dos olhos 

• Movimentação no palco 



Postura 

 



Olhos 

• Não dê as costas ao 

público 

• Mantenha seus olhos 

no público 

 

www.wikihow.com 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivhMjiherOAhXKGpAKHR3ABzAQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.wikihow.com%2FMake-Eye-Contact-While-Giving-an-Oral-Presentation&psig=AFQjCNGe-ki3AsO4L7lzOmTXvcH8V0dtag&ust=1472677614412358


Movimentação e roupa 

• Evite movimentar-se 

demais (não seja alvo 

de atenções) 

• Não bloquei o visão do 

slide 

• Vista-se de acordo com 

a ocasião ou exigência 

2012books.lardbucket.org 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGnLnLhurOAhWBkJAKHfJGDbMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2F2012books.lardbucket.org%2Fbooks%2Fa-primer-on-communication-studies%2Fs10-delivering-a-speech.html&bvm=bv.131669213,bs.2,d.Y2I&psig=AFQjCNHi3UH3DoSKm2MG6LPIPKR7nGHl3w&ust=1472677790554350


Voz 



Voz 

• Audível, fluente e clara 

 

• Em compasso mais lento 

que na conversação 

 

• Mas não em compasso 

tão lento e sem 

entusiasmo 

 

 

Fonte: Lopes, C. 

 



Linguagem durante a apresentação 

• Apropriada ao público 

(jargões e acrônimos) 

• Palavras  simples 

• Sinônimos de conceitos 

confundem o ouvinte Fonte: Lopes, C. 



Praticar 

• Principal fator para 

boa apresentação 

• Filmar / gravar => 

pontos fortes e fracos 

(vícios => né, ali, aqui) 

• Apresentar para seu 

grupo de pesquisa 

primeiro 



FIM 
Obrigado 

fariavieira@gmail.com 


