
Normas para envio de trabalhos e apresentação de pôster 

O apresentador do trabalho deve estar obrigatoriamente inscrito no Simpósio. Somente serão 
aceitos os trabalhos enviados pelo e-mail   crsrocha@gmail.com 

Submissão dos trabalhos até as 23h59 do dia 18 de agosto de 2017. 

POSTER (Relatos de caso, práticas pedagógicas inclusivas) 

O programa de submissão dos trabalhos fará a contagem automática dos caracteres do 
resumo, não serão aceitos resumos com gráficos e figuras. 

Atenção: A Comissão Organizadora do Simpósio não fará quaisquer edições ou alterações na 
redação dos trabalhos enviados, assim como, reserva-se o direito de excluir os trabalhos que 
não seguirem as normas estipuladas para o simpósio.  Após o término do período de avaliação, 
os resumos dos trabalhos aceitos receberão a confirmação do aceite. 

Normas para APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

As sessões de pôsteres serão realizadas nos dias 25 e 26 de agosto das 13h às 13h45min. 

O autor que for apresentar mais de um trabalho, em forma de pôster, deverá informar à 
comissão científica do simpósio, até dia 20/08, para que medidas sejam tomadas visando à 
compatibilização das apresentações. 

A responsabilidade pela montagem e retirada do pôster é dos autores, inclusive no que diz 
respeito ao material utilizado para afixação. No local não haverá teremos materiais disponíveis 
para a afixação, como tesouras, fitas adesivas, barbantes e local para guardar os pôsteres 
antes ou depois das apresentações. 

A ausência do expositor implica desclassificação para o recebimento de certificado de 
apresentação. 

É proibida a apresentação do pôster por terceiros (não autores). 

O horário estabelecido deverá ser seguido com rigor, e o apresentador deverá permanecer ao 
lado do pôster no momento da apresentação. Os pôsteres não retirados após o horário de 
exibição serão descartados pela Comissão Organizadora. 

Normas para CONFECÇÃO DO PÔSTER 

Tamanho: O pôster deve ter 90 cm (largura) e de 1m20 cm (altura). 

Tipo de fixação: Recomenda-se o uso de cordão de nylon ou barbante. O material de fixação 
será de responsabilidade dos apresentadores.   



Não será permitida a utilização de materiais que perfurem o local a ser fixado o pôster. 

 

Organização do conteúdo do pôster 

Título e os nomes dos autores – deverá ser idêntico ao título do resumo submetido. 

Instituição dos autores, cidade e Estado. 

Órgãos de fomento (caso existam) – os respectivos símbolos podem ser exibidos nos cantos 
superiores e inferiores, direito e esquerdo. 

Dados da pesquisa - Introdução, Metodologia, Resultados e Conclusões. 

Descrição sucinta do tema - priorizar figuras, fotos, tabelas e gráficos. 

Referências mais significativas. 

 


