NORMAS PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS, RELATOS
DE EXPERIÊNCIA TÉCNICA E RELATOS DE EXPERIÊNCIA POPULAR
A relação dos Trabalhos selecionados para a apresentação em Sessão Pôster está
disponibilizada no endereço eletrônico http://ciierd.univasf.edu.br, especificamente na área do
participante  apresentação de trabalhos; lá será possível visualizar o dia, local e horário da
apresentação a partir de 24 de Outubro de 2017.
ELABORAÇÃO e APRESENTAÇÃO DE PÔSTER:
Cada trabalho apresentado na forma de pôster deverá ser confeccionado seguindo as
orientações abaixo:
FORMATAÇÃO (NBR-15437) – Para trabalhos científicos e Relatos de Experiência Técnicas
Tamanho do Pôster: máximo: 120 cm altura x 90 cm largura
Título do trabalho: Centralizado, caixa alta, fonte 50 ou 60
Autores e Orientador: fonte 30, ordem alfabética + Prof. Orientador, Instituição
1. Introdução
2. Material e Métodos
3. Resultados e Discussão (título e subtítulo fonte 50, corpo de texto 40)
4. Conclusão (título e subtítulos fonte 50, corpo de texto fonte 40)
Referências (título fonte 50, corpo de texto fonte 30, numerado, ordem de aparecimento no
pôster)
OBS.: As Referências devem estar em conformidade com a NBR 60623
FORMATAÇÃO – Para Relatos de Experiência Popular
Tamanho do Pôster: máximo: 120 cm altura x 90 cm largura; mínimo 100 cm x 80 cm
Título do trabalho: Centralizado, caixa alta, fonte 50 ou 60
Autores: fonte 30, ordem alfabética, Instituição (quando existir)
1. Apresentação
2. Contextualização da Experiência (título e subtítulo fonte 50, corpo de texto 40)
3. Desenvolvimento da Experiência (título e subtítulo fonte 50, corpo de texto 40)
4. Desafios e Principais Resultados (título e subtítulo fonte 50, corpo de texto 40)
5. Disseminação da Experiência (opcional) (título e subtítulos fonte 50, corpo de texto fonte
40)
Todos os pôsteres terão direito a uma área de painel para que possam ser afixados nos
locais específicos presentes na área destinada para a sessão de apresentação de pôsteres.
O título e os autores do trabalho no pôster deverão ser os mesmos contidos nos
Trabalhos científicos e na mesma ordem.
Agradecimentos (opcional). As exposições deverão ser sucintas, claras e objetivas,
restringindo-se às informações essenciais em cada tópico.

A impressão do pôster é por conta dos autores e deverá ser de boa qualidade de forma
que o texto possa ser lido a uma distância mínima de 2 m.
Os resultados 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.
A montagem do pôster no local apropriado deverá ser feita pelos apresentadores no
dia, local e horário indicado na programação das apresentações que consta no site do evento
(http://ciierd.univasf.edu.br, especificamente na área de participante, apresentação de
trabalhos).
O autor deverá apresentar o pôster no horário entre 13:00 e 14:00 horas do dia
programado. O transporte, fixação e remoção do pôster, no horário definido, ficarão a cargo do
autor apresentador. O apresentador deverá estar à disposição dos interessados em consultar
seu trabalho e dos avaliadores, durante o período reservado na programação do evento.
Será entregue, eletronicamente a cada apresentador um (01) certificado no qual
constará o título do resumo e os nomes dos autores, de acordo com o que foi enviado no ato da
submissão. Só receberão os certificados de apresentação de trabalho aqueles que efetivamente
apresentarem o trabalho.
Lembretes:
•
•
•

•

•
•
•
•

Prepare um painel harmonioso e atrativo. Lembre-se que o excesso de
informações e recursos pode levar ao desinteresse pela leitura;
Utilizem em seus textos caracteres facilmente legíveis. Seu trabalho será lido à
distância de até dois metros;
Consideramos recomendável que os autores tenham em mãos o material
necessário à montagem de seus pôsteres, ressaltando que não será permitida a
afixação com grampos, tachas ou similares;
Será realizada uma única Sessão de Pôsteres: sendo das 13:00 até 14:00. É
obrigatória a presença do(a) autor(a) responsável pela apresentação do Pôster
durante o período;
No dia da apresentação, o Pôster apresentado na sessão deverá ser fixado entre
às 9:00 e 12:00 e somente poderá ser retirado entre às 15:00 e 15:30*;
A Comissão Julgadora avaliará o trabalho durante a Sessão de Pôsteres;
Não há necessidade de encaminhar os Pôsteres antes do evento;
Não faremos impressões dos Pôsteres no local do evento.

*Os Pôsteres que não forem retirados ao fim de cada sessão serão considerados descartados.
Não nos responsabilizamos por danos aos Pôsteres que não forem retirados ao fim de cada
sessão.
Já em relação dos Trabalhos selecionados para a apresentação em COMUNICAÇÃO
ORAL está disponibilizada no endereço eletrônico http://ciierd.univasf.edu.br, especificamente
na área do participante  apresentação de trabalhos; lá será possível visualizar o dia, local e
horário da apresentação a partir de 24 de Outubro de 2017.
Os autores apresentadores deverão confeccionar uma apresentação que deverá ter
duração máxima de até 10 (dez) minutos. Após apresentação, pelo autor, os Coordenadores do
GT terão tempo igual a 5 (cinco) minutos para arguição e o público tempo igual, totalizando 10
(dez) minutos de arguição e 20 (vinte) minutos por trabalho em cada GT.
Na apresentação confeccionada em Power Point deverá constar as seguintes
informações:

FORMATAÇÃO - Para trabalhos científicos e Relatos de Experiência Técnicas
Título do trabalho
Autores e Orientador
1. Introdução
2. Material e Métodos
3. Resultados e Discussão
4. Conclusão
OBS.: As Referências deverão estar distribuídas nos diapositivos e em conformidade com a
NBR 60623
FORMATAÇÃO – Para Relatos de Experiência Popular
Título do trabalho
Autores
1. Apresentação
2. Contextualização da Experiência
3. Desenvolvimento da Experiência
4. Desafios e Principais Resultados
5. Disseminação da Experiência (opcional)
OBS.: Será disponibilizado pela Comissão Organizadora um aparelho de data show para
cada período de apresentações em GT. É de responsabilidade do autor apresentador testar o
equipamento antes de sua apresentação; no entanto o COMPUTADOR PARA A APRESENTAÇÃO
É DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR APRESENTADOR (este deverá providenciar e trazer no dia
e horário pré-estipulado para tal atividade).

Em caso de dúvidas entre em contato ciierd2017@gmail.com

