SENCIR 2014 – Instruções para elaboração do pôster

a) O formato é livre, mas as dimensões Máximas para o pôster são:
- largura: 90 cm
- altura : 120 cm

b) O pôster deve conter:
- logomarca da(s) instituição(ões) do(s) autor(res);
- título idêntico ao do resumo submetido;
- nomes dos autores e e-mail do autor para correspondência;
- introdução, objetivos, material e métodos, resultados e conclusões.
- referências bibliográficas resumidas;
- informar a instituição de fomento, se houver;
- identificar a modalidade do trabalho: “Modalidade Iniciação Científica ou TCC”
ou “Modalidade Mestrado” ou “Modalidade Doutorado”. Outros trabalhos de
pesquisa que não se encaixem nas 3 anteriores, identificar como
“Modalidade Pesquisa”. Alunos de Pós-doutorado, identificar como
“Modalidade Doutorado”.

c) O pôster deve:
- ter clareza;
- utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos
gráficos possíveis;
- organizar as informações de modo a que as ideias centrais do trabalho sejam
facilmente compreendidas;
- a fonte e tamanho de letra a ser utilizada são de escolha do autor. O texto do
pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Uma
sugestão é o uso da fonte Arial tamanho 24 no corpo do texto, tamanho 54
para título e 36 para nome dos autores.

d) É proibida a apresentação por terceiros que não sejam autores.

Local e data
As apresentações serão realizadas em um local anexo ao Auditório principal da Escola
de Engenharia no dia 08/10/2014 no horário de 14:00 às 16:00 horas. Para cada
pôster estará reservado um espaço identificado com o código do trabalho. Todos os
trabalhos serão avaliados durante a sessão por um ou mais avaliadores.

Certificados
O certificado de participação dos autores será enviado eletronicamente através do email fornecido no ato da inscrição. Além de apresentar o trabalho na sessão de pôster,
o inscrito também deverá enviar o pôster em formato pdf por e-mail para
sencir@nuclear.ufmg.br para que seja posteriormente publicado eletronicamente na
página do II SENCIR.

