NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS MODALIDADE PÔSTER

O período de submissão de resumos é de 19/06/19 a 09/08/2019.
A submissão de trabalhos deverá ser feita na forma de resumo simples em português.
As inscrições dos trabalhos serão realizadas unicamente através do endereço
https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/462344?lang=pt-BR.

O

formulário

deverá

conter obrigatoriamente: título do trabalho, nome dos autores e suas respectivas
afiliações, resumo, palavras-chave e agradecimentos. Será permitida a apresentação de,
no máximo, dois trabalho por autor principal inscrito. Os trabalhos aceitos serão
publicados nos Anais do evento.

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Título: em letra maiúscula, negrito, fonte Times New Roman e tamanho 12.
Autores: Nome completo dos autores em negrito e suas respectivas afiliações em
itálico, incluindo o nome e endereço da instituição. O nome do apresentador do trabalho
deverá estar sublinhado e indicado seu e-mail nas afiliações. Os autores deverão ser
separados por ponto e vírgula. Serão permitidos até oito (8) autores por trabalho. É de
responsabilidade do participante que o submeteu indicar corretamente os autores no
resumo.
Texto do resumo: O resumo deverá conter até 400 palavras com fonte Times New
Roman tamanho 12, não sendo aceitos gráficos, tabelas, imagens, fórmulas, caracteres
ou formatações especiais no texto. O resumo deverá apresentar introdução, objetivo
geral, metodologia, resultados e discussão e conclusões. Fonte Times New Roman,
tamanho 12 e justificado.
Palavras-chave: no máximo quatro palavras-chave separadas por ponto e vírgula (;).
Agradecimentos: se julgar necessário.
Os trabalhos serão aceitos somente se enviados conforme as normas e a data
estabelecida.
Consulte o modelo do resumo AQUI.
A notificação de aceite dos trabalhos será até 01 de outubro de 2019 pelo site http:
ifsc.edu.br/snct-smo. Somente serão aceitos os trabalhos em que, pelo menos um dos
autores esteja inscrito na VIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO POSTER
1. Tipo de pôster: Os pôsteres deverão ser impressos em papel ou material plástico, de
acordo com a preferência dos autores.
2. Exposição: Os pôsteres deverão ser expostos nos dias 22 ou 23 de outubro das 15:00
às 15:25h, local a ser informado pela comissão organizadora. Cada autor deverá
permanecer junto ao seu pôster durante o horário estipulado. É obrigação do autor
retirar o pôster após o horário de apresentação do mesmo.
3. Design: O tamanho dos pôsteres será de 120 cm de altura por 90 cm de largura. Para
o design do pôster, fica reiterada a necessidade de respeitar o formato especificado pela
Comissão Organizadora.
4. Template: Usar o template de pôster fornecido pela Comissão Organizadora.

