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Material de consulta 

• Site: rogeriofvieira.com 

• Material de redação científica 

– Apresentação oral 



Esquema desta apresentação 

• Oral vs. escrito 

• Uso do laser e opção 

• Preparo da apresentação (dicas) 

• Estrutura 

• Visual 

• Linguagem corporal e voz 

 



Oral       vs.    escrito 

Audição Visão 

Uma oportunidade para 

nos fazer entender 

Podemos reler várias vezes 

o texto 

Tabelas/Fig. resumida e reformulada Tabelas/Fig. completas c/legenda 

Sem detalhes Conteúdo detalhado 

 



• Informação retida pelo público :  

– 10% do que ouvem 

– 20% do que leem 

– até 50% do que ouvem e veem 

 
Fotografias, figuras 

Processamento da informação 



Quantidade de informações  

 
• Público => absorção limitada de novas ideias 

• Ultrapassar esse limite: diminui interesse 

• Termos técnicos => defina 

 



Texto longo x texto curto 

 
• De acordo com a Food and Agriculture Organization of 

United Nations (FAO), a produção mundial do setor 
florestal atingiu US$ 550 bilhões; o setor de celulose e 
papel é responsável por 60% desse valor 

 

 



Texto longo x texto curto 

 
• Produção mundial do setor florestal = US$ 550 

bilhões (FAO) 

• 60% => celulose e papel 

 

 



Uso do laser e opção 



Laser 

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

• Não rodopie o laser 

• Não arraste o laser 

• Opção ao laser => setas, círculos, retangulos 



Uso de setas 

 

No lugar do laser 



Raízes de feijão 

• Adventícias => na porção 
subterrânea do hipocótilo  
 
 

• Basais => emergem da 
porção basal do hipocótilo 
 
 

• Primária => gravitropismo 
positivo 
 
 
 
 

 



Preparo da apresentação 



• Com antecedência (assunto e os slides) 

• Aprenda o máximo que puder sobre o 

assunto 

• Melhora argumentação e organização e 

aumenta confiança 

• Evite acrônimos: FBN (fixação biológica de N) 

 



• Não se desculpe por algo que considera 

inadequado 

• Oportunidade e tempo para fazer bem feito 

• Deixa a impressão de não ter se esforçado 



Estrutura 



Transição entre assuntos 

• A transição entre tópicos deve ficar clara: 
– Introdução 

– Material e Métodos 

– Resultados e Discussão 

– Conclusão 

Slide isolado apenas com o 

título 



Público e tempo 

• Conheça o público 

(nível e número) 

• Tempo => não exceda 

 



Primeiro slide  



 



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 



Segundo slide 

• Esboço da apresentação 

•  Em seminário => não é necessário  

 

 



Outline 
• Introduction 

• Importance of common bean 

• Climate variability and change 

• Screening methods 

• Lessons learned 

• Future challenges 
 



Apresentação da pesquisa 

• Introdução => Motivação da pesquisa? Lacuna? Objetivo? 

Objetivo: Onde pretendo chegar?  

• Material e Métodos => Como fiz a pesquisa? 

• Resultados e Discussão => o que encontrei? (mais slides) 

• Conclusão => O que aprendi? Aplicação? 

• Objetivo e Conclusão => devem ser relacionados 

• Agradecimentos 

• Obrigado pela atenção (e-mail) 



Visual 



• Simplicidade  

– uso de efeitos especiais  

– evite slides com bordos de outras cores  

– exclua do slide o desnecessário 

 

 

 



Exclua tudo que possa distrair 
o público 



Marcadores (bullets) 

• Máximo de 6 marcadores por slide 

• Seja breve em cada marcador (7 palavras) 

• Indica o assunto (mas o público quer ouvi-lo) 

• Não leia o slide para o público  

 



Eu sou o título 

• Deixe espaço generoso entre título e texto 

• 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 



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) 

Abaixo do título 

Título 



Tabela ou Figura? 

• Prefira figura => rápida apreensão da informação 

• Oriente o público no entendimento da figura 

– O que tem no eixo x? 

– O que tem no eixo y? 

– O que significam as cores? 

• Tabela => necessária em algumas situações 

– Apresente as variáveis da Tabela antes de explicar os 

resultados 

• Dados relevantes => laser, seta, retângulo, círculo  

 

 



*  *
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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 



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 

Ilustra a mensagem e aumenta 

a compreensão do público 



Se usar Tabelas 

Apresente apenas dados que 

ilustrem o que quer destacar 



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%. 



Exclua o desnecessário da 

Tabela 



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 

 

As 3 variáveis dependentes são relevantes para 

sustentar a conclusão 



Fontes (tipos e tamanhos) 

• Leitura fácil é mais importante que estilo 

• Leitura fácil é mais importante que estilo 

• LEITURA FÁCIL É MAIS IMPORTANTE QUE 

ESTILO 

 

 

Arial, 28 

TimesNR, 28 

Arial, maiúscula, 28 

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



Fontes mais adequadas 

• 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 

Letra mais fácil de 

reconhecer 



Serif   vs.  Sans serif 



Serif     vs.   Sans Serif 



Cores (público e luminosidade) 

• Público pequeno ou ambiente claro 

–  letras escuras (preta ou azul) em fundo claro 

• Público grande ou ambiente escuro 

– letras claras (branco ou amarelo) em fundo escuro 

(preto ou azul) 

 



Vermelho  => difícil de ver de longe  

Vermelho => chama a atenção para algo negativo 

Verde => chama a atenção para algo positivo 
 

 



Linguagem corporal e voz 



• Movimentação no palco 

• Entusiasmo 

• Pausas (leitura, ênfase,  

   transição) 



Postura 

 



Olhos 

• Costas para o público 

• Olhos no público 

• 2-3 segundos/pessoa 

 

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


Voz 

• audível, fluente e clara 

• compasso mais lento que 

na conversação 

• Mas não em compasso 

tão lento e sem 

entusiasmo 

 

 

Fonte: Lopes, C. 

 



E para garantir boa 
apresentação... 



Pratique, pratique, pratique... 

• Contribui muito para 

boa apresentação 

• Filmar / gravar 

• fracos (vícios) => né, 

ali, aqui 



FIM 
Obrigado 

fariavieira@gmail.com 


