REGULAMENTO PARA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES

1.

Normas para confecção dos pôsteres

1.1 Os pôsteres serão expostos em retângulo de 1,20m de altura e 90 cm de largura;
1.2 O texto deverá ser escrito em língua portuguesa e estar legível a pelo menos 2
(dois) metros de distância. Para isso, solicita-se usar letras com 15 a 20 mm de altura
(fonte 72 a 85) para os títulos e subtítulos e de 5 a 6 mm de altura (fonte 30 a 40);
1.3 Deverá conter a Logomarca da Instituição de realização do Trabalho;
1.4 No corpo do trabalho deverá conter: Título; Autores; Introdução; Objetivos;
Material e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão; Referências e Agradecimentos
(opcional);
1.5 Os resultados experimentais poderão ser ilustrados com figuras (fotos e gráficos)
e/ou tabelas. Nas tabelas, a legenda deve ser posicionada acima do corpo da tabela,
enquanto nas figuras (fotos e gráficos), a legenda deve estar abaixo;
1.6 O título e os autores do trabalho no pôster deverão ser os mesmos contidos no
resumo enviado e na mesma ordem.
2.

Normas para a apresentação dos pôsteres

2.1 O horário e local de apresentação do Pôster será informado no momento da
aprovação dos trabalhos aos autores ou no site do evento;
2.2 Os pôsteres deverão ser montados no início das atividades do evento e, na ocasião
da montagem, serão verificados pela Comissão Organizadora;
2.3 A responsabilidade pela montagem e retirada do pôster é dos autores, inclusive no
que diz respeito ao material utilizado para fixação. No local não haverá tesouras, fitas
adesivas, barbantes e local para guardar os pôsteres antes e depois das apresentações.
2.4 É proibida a apresentação do pôster por terceiros (não autores). O apresentador
deverá estar à disposição da Comissão Julgadora no dia e horário pré-fixados;
2.5 A ausência do apresentador no horário do julgamento acarretará na desclassificação
automática do trabalho;
2.6 Caso haja atraso na colocação dos pôsteres de 1 hora o trabalho será
automaticamente desclassificado;
2.7 Será entregue um (1) certificado para o apresentador do trabalho, no qual constará o
título do mesmo e os nomes dos autores, de acordo com o texto enviado. Só receberão
os certificados de apresentação de trabalho aqueles que apresentarem o trabalho.

