Normas para elaboração e apresentação do pôster:
•
•

•

•

•
•

Para a confecção do pôster é permitida a inclusão de gráficos, figuras ou outros
caracteres;
Na primeira e segunda linhas deverão constar, de forma centralizada no painel, em toda
sua extensão, o título do trabalho (informativo e breve, escrito em letras maiúsculas e
negrito); o(s) nome(s) do(s) autores e sua(s) respectiva(s) instituição(ões) e o e-mail do
primeiro autor ou de um dos autores, entre parênteses. Os painéis deverão apresentar
letras visíveis. A logo do congresso dever constar ao lado do cabeçalho(centralizado),
lado direito ou esquerdo.
Será de responsabilidade do apresentador a colocação e retirada do pôster no local de
exposição no espaço e horário designados pela Comissão Científica. A localização do
pôster deverá estar de acordo com a numeração que será divulgada no site do evento.
Trabalhos não retirados em data e horários divulgados posteriormente serão
descartados posteriormente pela organização do evento;
O apresentador deverá chegar 30 minutos antes do horário estipulado para
apresentação, assinar a lista de presença e permanecer no local previsto para a
avaliação do trabalho. A ocorrência de atrasos nesse processo ocasionará
desclassificação;
Os painéis ficarão em exposição durante o turno em que o trabalho for apresentado,
devendo ser retirado apenas ao final dele;
O tempo de apresentação do pôster será de 10 (dez) minutos e haverá mais três minutos
para discussão dos avaliadores.

Normas para a elaboração e apresentação de trabalho oral:
•

•
•

•

•

O apresentador deverá chegar 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para
apresentação, assinar a lista de presença e permanecer no local previsto para a
avaliação do trabalho. A ocorrência de atrasos nesse processo ocasionará
desclassificação;
Não há um modelo padrão de slide, a organização do material fica a cargo do
apresentador;
A Comissão Científica e a Comissão de Infraestrutura se abstêm de fornecer computador
para a apresentação, dessa forma é dever do apresentador levar um computador para
a apresentação. A organização do CAMEG disponibilizará os projetores, cabos e caixa de
som, se necessário;
A apresentação será cronometrada pela Comissão Científica, o tempo máximo de
apresentação será de 15 (quinze) minutos, sendo estipulado 10 (dez) minutos para
apresentação/exposição e 5 (cinco) minutos para discussão com os avaliadores;
Apenas o apresentador do trabalho deve se manifestar durante a apresentação,
discussão, e esclarecimento de dúvidas. Os demais autores não devem se manifestar
sob nenhuma hipótese durante esse processo, sendo passível de penalização;

