
PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER EM GT 

  

As propostas de pôster poderão ser encaminhadas por pessoas não-acadêmicas, pessoas 

graduandas e pessoas graduadas. 

  

 O resumo com a proposta do Pôster deverá ser submetido até 11 de agosto de 2018; 

 A proposta deverá ser enviada exclusivamente para o e-mail dos/as/es coordenadoras/es do GT 

selecionado;  

 A aprovação ou não da proposta de pôster é de responsabilidade da coordenação do GT 

selecionado, cabendo à comissão organizadora a divulgação dos pôsteres aprovados e as 

respectivas cartas de aceite; 

 Em caso de resumo não aprovado no GT selecionado, haverá a possibilidade de reenvio de 

resumo para outro GT conforme as orientações a serem fornecidas pela comissão organizadora; 

 A divulgação dos Pôsteres aprovados na primeira rodada será feita a partir do dia 20 de agosto 

de 2018 no site do evento; 

 O tempo máximo de apresentação do pôster é de 10 minutos; 

 Apresentador/a/e de Pôster não publicará texto completo nos anais do evento, mas terá seu 

resumo publicado no caderno de programação.   

 

A proposta deve apresentar: 

1. Título do Pôster (não colocar em caixa alta); 

2. Resumo: Até 1000 caracteres com espaço, incluindo delimitação do tema, justificativa e 

objetivos. 

  

Atenção: 

 Haverá premiação para os melhores pôsteres selecionados por membros da comissão científica 

do evento; 

 Só será aceita UMA proposta individual ou em coautoria para UM ÚNICO GT;  

 Pessoas que orientam podem assinar apenas uma coautoria de pôster (o mesmo é válido para 

comunicações orais) e devem estar regularmente inscritas no evento; 

 Apresentador/a/e de Pôster não apresentará Comunicação Oral (o contrário também é válido, ou 

seja, apresentador/a/e de comunicação oral não apresentará pôster). 

 Só será publicado o resumo aprovado de pessoa devidamente inscrita no evento; 

 No caso de coautoria, todas as pessoas devem estar regularmente inscritas no evento como 

apresentadoras de trabalho; 

 Não serão aceitas em nenhuma hipótese propostas com conteúdo apologético, devocional, 

confessional ou proselitista. 

 

Normas para impressão do Pôster: 

  O tamanho de cada pôster deverá ser de 1m a 1,20 (altura) x 0,90 até 1,0 m (largura). 

  Deve constar obrigatoriamente: título, autor/a/e, objetivos, metodologia, resultados parciais ou 

finais, conclusão e referências bibliográficas. 



 


