
PROPOSTAS DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER EM GT 

  

Podem encaminhar proposta: pessoas não-acadêmicas, pessoas graduandas e pessoas graduadas. 

  

 Haverá premiação para os melhores Pôsteres, selecionados por Comissão Científica específica. 

 O resumo com proposta de Pôster deve ser submetido até 30 de setembro de 2017. 

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

selecionado.  

 A aprovação ou não da proposta é de responsabilidade das/os/es coordenadoras/es do GT 

selecionado. 

 A divulgação dos Pôsteres aprovados será feita até data expressa no Cronograma.  

 Não haverá devolução do valor de inscrição, caso a mesma tenha sido paga antes da data expressa 

no Cronograma. Caso o trabalho não seja aceito, a/o/e inscrita/o/e poderá usar o valor pago na 

inscrição como Ouvinte. 

 O tempo de exposição é de até 10 minutos e deve se acompanhar da exposição do referido Pôster. 

 Apresentadora/o/e de Pôster não publica em Anais, mas tem seu resumo publicado no Caderno de 

Programação e Resumos.  

  

A proposta deve apresentar 

 

1. Título da Comunicação Oral (não colocar em caixa alta) 

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

objetivos. 

  

Atenção 

 

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

 Pessoas que orientam podem assinar apenas uma co-autoria e devem estar inscritas/os/es no evento. 

 Apresentadora/o/e de Pôster não apresentará Comunicação Oral (nem vice-versa). 

 Só será publicado resumo aprovado de pessoa regularmente inscrita. 

 No caso de coautoria, todas/os/es devem estar regularmente inscritas/os/es no evento como 

apresentadoras/es do 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: título, autora/o/es, objetivos, metodologia, resultados parciais ou finais, conclusão 

e referências bibliográficas. 

 


