Normas para apresentação dos Pôsteres

A exposição de Pôsteres Impressos oferece a oportunidade para divulgação de
trabalhos científicos e interação com colegas da área, por meio de um relato textual
preferivelmente acompanhado de ilustrações, do trabalho executado, em painéis impressos
que ficarão expostos durante o evento, conforme horário a ser divulgado no Programa
Científico definitivo do Evento.
• O título do trabalho deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo, e deve estar
colocado de forma destacada na parte superior do painel e, abaixo desse, devem estar
indicados o(s) autor(es) e a(s) entidade(s) a que pertence(m).
• O corpo do Pôster Impresso deverá ser auto-explicativo, com o mínimo de texto de modo a
maximizar a exposição de ilustrações (figuras, fotografias, diagramas, tabelas e/ou gráficos).
• O texto do Pôster deverá ser estruturado: Introdução e Objetivo, Métodos, Resultados e
Discussão, Conclusão, Referências Bibliográficas.
• Os pôsteres deverão ser obrigatoriamente impressos nas dimensões de 1,20m de altura por
0,90 m de largura. Não serão aceitos painéis nas formas de recortes, impressos em folhas
fragmentadas, projeções, mídia digital, transmissão televisionada ou quaisquer outras formas
diferente da impressa.
• A confecção do pôster impresso é de inteira responsabilidade da equipe de autores.
• Lembramos que é obrigatório obter o consentimento (autorização para uso de imagem) do
sujeito ou do seu responsável legal, quando do uso de imagem que permita a identificação do
sujeito a ser usada em uma apresentação pública. A obtenção desse consentimento é
responsabilidade do(s) autor(es) do trabalho. A Comissão Científica do Congresso não se
responsabiliza pela inexistência deste consentimento.
• Nos casos de trabalhos de pesquisa envolvendo seres humanos ou animais de laboratório, os
autores deverão, no trabalho, fazer consideração acerca de aprovação para realização da
pesquisa por Comitê de Ética em Pesquisa. A Comissão Científica não se responsabiliza pela
inexistência da obtenção desta aprovação.
• Os pôsteres deverão ser afixados até as 9h30 do dia 20/09/2019, e removidos após as 14h do
dia 21/09/2019. A montagem e a retirada dos painéis serão de responsabilidade do
apresentador. O certificado pelo trabalho apresentado será disponibilizado eletronicamente,
por meio da mesma utilizada para inscrição, a partir do dia 27/09/2019.

