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FORMATO DE APRESENTAÇÃO
Título:
Responsável:
Apresentadores:

AUTORES E AFILIAÇÕES (Nome em minúsculas e sobrenome em maiúsculas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA (autor principal)
Nome:
Endereço:
Endereço Eletrônico:
Telefone:

EQUIPEMENTO AUDIO-VISUAL
Projetor multimídia

Outro (especifique):

RESUMO (MÁXIMO DE 300 PALAVRAS)
•

O resumo deve ser datilografado em Times New Roman e justificado. O texto do resumo não
deve aparecer em negrito. Ele deve estar claramente dividido em 4 partes: Introdução,
Método, Resultados e Discussão/Conclusão.

NORMAS DE FORMATAÇÃO
Caso o trabalho seja aprovado, deverão ser respeitadas as seguintes normas:
•
•
•
•
•
•
•

A confecção do pôster deve ser feita somente após o aceite do trabalho;
O pôster deve ser impresso no tamanho 0,90m (largura) x 1,0m (altura) e deverá conter os acessórios
para sua fixação;
O título do pôster deve ser o mesmo do resumo do trabalho aceito para apresentação;
No pôster devem constar: título, nome(s) do(s) autor(es), instituição do(s) autor(es), dados da
pesquisa e agência financiadora, quando houver;
Juntamente com o pôster, o(s) autor(es) podem trazer material impresso de divulgação do(s)
trabalho(s) (folhetos, resumos do trabalho etc.), a ser disponibilizado aos interessados, no momento
da exposição do trabalho;
Os pôsteres deverão ser fixados no dia e horário a serem estipulados pela Comissão Organizadora
para o início da atividade e retirado pelo(s) autor(es) imediatamente após o término da sessão;
É obrigatória a presença do apresentador no local da exposição durante o período estabelecido pela
Comissão de Organização (os autores serão informados por e-mail).

Sujeito a aceitação do Comité Científico, pelo menos um autor desta apresentação
(por trabalho) se compromete a participar do Congresso e a apresentar a
comunicação submetida.

