FAQ TEMAS LIVRES
1- Como encontrar o código do trabalho?
Acesse o arquivo "Temas Livres Aprovados para Apresentação". O código está
posicionado na coluna à esquerda do título do trabalho. Para verificar o dia, horário e
sala da apresentação, acesse "Grade de Apresentação de Temas Livres" e localize o
código do seu trabalho.

2 - Quem pode fazer a apresentação do Tema Livre?
A apresentação deverá ser realizada pelo apresentador cadastrado no momento da
submissão do Tema Livre. Na impossibilidade de apresentação pelo congressista
cadastrado no sistema, outro autor do trabalho poderá ser indicado para a apresentação
desde que a equipe do CVA seja informada previamente, e esteja devidamente inscrito
no 2º CVA.

3 - Como alterar o apresentador do Tema Livre?
Para alterar o apresentador do Tema Livre, entre em contato conosco pelo whatsapp:
(21) 9-9932-1285.
Solicitamos que se identifique, informe o código do seu tema livre e o nome completo
do novo apresentador, respeitando as condições do item 2.

4 - Qual a duração da minha apresentação?
A apresentação de Temas Livres não poderá ultrapassar 6 (seis) minutos, inclusive
projeções, obedecendo rigorosamente o horário e sala programados.
Ao moderador da sessão, serão reservados 4 (quatro) minutos para debater cada tema
apresentado.

5 - Como acessar a sala da minha apresentação na plataforma?
Realize seu login em cva.sbahq.org, clique em "Auditório" no menu superior, e em
seguida clique na sala destinada à sua apresentação no programa. Localize sua
atividade pelo horário, número e título do Tema Livre. Pedimos que acesse sua sala com
10 minutos de antecedência e bloqueie sua câmera e microfone caso esteja com outra
apresentação em andamento. Um operador de apoio técnico da equipe da SBA estará na
sala para repassar as orientações.

6 - O apresentador receberá um certificado de apresentação de trabalho?
Não haverá certificado exclusivo ao apresentador do Tema Livre, mas sim um
certificado único do trabalho com todos seus autores. O certificado estará disponível na
Academia SBA para o autor responsável pelo submissão, no menu Certificado, na opção
Temas Livres. A não apresentação na data e horário divulgados no site do CVA,
implicará na anulação da emissão do certificado.

7 - Como acessar o suplemento da BJAN e quando ele será lançado?
O suplemento da BJAN ficará disponível no site da SBA, em publicações eletrônicas, a
partir do mês de dezembro de 2021.
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