SOBRE PEDIDO DE RECURSOS
O prazo para recurso será até o dia 14/02/2011, 17h, Impreterivelmente. O
recurso deverá ser feito por escrito em formulário fornecido pela Pró-Reitoria de
Pesquisa, assinado pelo primeiro autor do trabalho recusado (Quando o
trabalho for relativo a um projeto de pesquisa fomentado com bolsa de
Iniciação Cientifica o recurso deve ser assinado pelo orientador).
NORMAS PARA AS APRESENTAÇÕES ORAIS E EM PAINÉIS
•

Oral

A apresentação oral será em sala de aula, no período matinal, conforme
estipulado na chamada publica. O tempo de apresentação será de dez
minutos, tendo o avaliador mais cinco minutos para os acréscimos necessários.
É importante que os recursos que necessitam de computador sejam
elaborados com possibilidade de uso em Linux ou Windows.
•

Painel

Os painéis serão apresentados nos pátios, conforme estipulado na chamada
publica. Os trabalhos deverão ser padronizados para apresentação em
painéis, de acordo com as normas para elaboração. Os mesmos devem ser
auto-explicativos, conter apenas informações essenciais, e serem afixados no
local indicado pela coordenação do evento, com antecedência de 60 minutos,
da hora marcada para a apresentação. O material necessário para afixação
dos mesmos (cordão para pendurar, tesoura, fita adesiva, etc.) é de inteira
responsabilidade do apresentador.
IMPORTANTE- Os painéis ficarão afixados ao teto por um cordão (que deve
ser trazido pelo participante) no turno da noite. O autor deve permanecer
próximo ao seu painel 19:00h as 21:30h, para responder às questões dos
visitantes e avaliadores. Não será permitido nem um tipo de material para
apresentação de trabalhos colados nas paredes.
 Confecção do painel:
 Dimensão: 60 cm (largura) x 90 cm (altura), ou 90 cm (largura) x
120 cm (altura), com dispositivo para ser pendurado ao teto
(não será permitido colar painel na parede);
 No painel deverá constar:
 Título: é obrigatório que o título do trabalho seja idêntico
ao título do resumo submetido ao evento.

 Nomes dos autores
 Instituições dos autores
 Dados da pesquisa (Introdução, Material e Métodos,
Resultados, Conclusão e principais referências
bibliográficas).
Os elementos do conteúdo devem ser destacados e expostos separadamente
como itens, podendo conter gráficos, tabelas ou imagens e deverão usar fontes
(letras) em tamanho e formato que facilite a leitura a uma distância mínima de 2
metros de distância.
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