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Existem cerca de 300 milhões 
de usuários de Powerpoint no 

mundo inteiro



Eles fazem 30 milhões de 
apresentações a cada dia



Cerca de um milhão de 
apresentações estão ocorrendo 

agora!



50% delas são
insuportáveis



MUITAS pessoas 
estão morrendo por 

causa de 
apresentações ruins 

nesse instante.



Elas estão todas MORTAS! Bem, quase...



Principalmente por falta de

Significado

Estrutura

Simplicidade

Ensaio





Por que apresentar?

❑ Passar informação?

❑ Porque seu professor mandou?

❑ Para trazer um SIGNIFICADO?



Por que apresentar?

❑ Passar informação?

❑ Porque seu professor mandou?

❑ Para trazer um SIGNIFICADO?



Qual o significado e porque 
IMPORTA para você?



Como uma apresentação 
funciona

Significado cria paixão

Paixão atrai atenção

Atenção leva a reação











Estrutura é como você constrói a 
história!



Escolhas de estruturas

Problema – Métodos – Conclusão

Problemas – Conclusões – Raciocínio

Outros jeitos estranhos...









Everything should be made as 
simple as possible but not simpler.“ ”















PowerPoint ajuda a:

•Visualizar ideias

•Criar pontos chaves

• Impressionar!



Eles usam como:

• Teleprompter

• Livros-textos

• Tabelas de Dados









Regras de design simples
Um ponto por slide

Poucas cores (que combinem)

Pouquíssimas fontes

Fotos, não cliparts











Pontos Principais
• Seja breve

• Não coloque muito conteúdo nos slides

• Use palavras-chaves ao invés de 
sentenças

• Use uma fonte GRANDE



Pontos Principais

• Use cor para enfatizar um conceito.

• Poucos pontos/texto por slide

• Faça contato visual com a plateia

• Use ilustrações quando necessário



Uma imagem vale mais...



Um gráfico pode valer 
mais



Não seja escravo da sua 
apresentação

• Entenda o conteúdo

• Não traga um papel com seu “script”

• Não use muitos textos no slide



Estrutura de uma 
apresentação

Título e autores (quem sou eu?)

Motive o problema

Seções do seu slide



Estrutura de uma 
apresentação

Formalização do problema

  Análises + Resultados



Estrutura de uma 
apresentação

Conclusão

Perspectivas Futuras

Slides reservas (tente prever as 
perguntas)



Regras

• As apresentações devem durar 15 minutos

• Apenas UM integrante do grupo deverá 
apresentar



Regras
• A sequência das apresentações será 

sorteada em tempo real:

– Antes da apresentação terá um sorteio do 
grupo E um sorteio do membro que irá 
apresentar

– Caso o membro sorteado tenha faltado, 
deverá trazer um atestado na aula seguinte 
OU O GRUPO PERDERÁ NOTA!



Notas
• Não será descontado nota se:

– Gaguejar

– “Der branco”

– Suar frio

– Desmaiar

• Respirem fundo e bom trabalho!


