Normas para apresentação
1 - Orientações quanto à estrutura dos pôsteres:
1.1 - O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão total de 0,90cm de largura x
1,20m de altura;
1.2 - Será permitida a inclusão de gráficos, figuras, tabelas e outros caracteres;
1.3 - Os painéis deverão apresentar letras visíveis a uma distância de 2 metros;
1.4 - A estrutura deverá seguir a ordem do resumo aprovado, sendo permitida a referência
bibliográfica e colocação da citação no corpo do texto.
1.5 - Na primeira e segunda linhas devem constar, de forma centralizada no pôster, em toda sua
extensão, o título do trabalho (escrito em letras maiúsculas e negrito); o(s) nome(s) do(s)
autor(es), sua(s) respectiva(s) instituição(ões) e o e-mail do primeiro autor entre parênteses.
A menção às agências financiadoras poderá ser feita ao final do texto.
2 - Orientações quanto à fixação dos pôsteres:
2.1 - Será de responsabilidade do apresentador a colocação do pôster as 8h da manhã e retirada
as 18h do local de exposição, salas 23, 24, 25 e 26 do bloco C do campus II do Centro
Universitário UNIRG. Os materiais para fixação dos trabalhos (fitas, barbantes etc.) são de
responsabilidade do apresentador e deve ocorrer no espaço designado pela Comissão
Organizadora segundo a numeração divulgada no endereço:
http://www.unirg.edu.br/images/TRABALHOS_APROVADOS.pdf ;
2.2 - Trabalhos não retirados na data e horários estabelecidos serão descartados posteriormente.
3 - Orientações quanto à apresentação:
3.1 – Os trabalhos ficarão em exposição das 8h às 18h do dia 28 de outubro, sendo que o
apresentador deverá estar em frente ao seu pôster a partir das 14h para que seja apresentado
aos avaliadores;
3.2 – A apresentação do trabalho aos examinadores deve durar no máximo 7 minutos;
3.3 – Caso o apresentador tenha mais de um trabalho a ser avaliado, este deve entrar em contato
com o representante da Comissão Organizadora, que estará presente no local, para que não haja
choque de horários.
3.4 – O apresentador (primeiro autor) deverá apresentar o comprovante de inscrição no
congresso, para assim ser avaliado e receber o certificado de apresentação de trabalhos
científicos.

