
SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS: 28/04/2022 a 29/05/2022 

A submissão de trabalho deverá ser realizada através do link: 
https://forms.gle/TSP8danBGwEsrdsW8 

 

O autor deverá se responsabilizar pela apresentação.  

Informações importantes:   

É permitido aos autores inscreverem no máximo três trabalhos.  Cada trabalho 
deverá ter no máximo 6 (seis) autores, já incluído o autor principal.  
Pelo menos um dos autores do pôster deverá estar inscrito no evento. Os tópicos a 
serem apresentados: Introdução, Objetivo, Método, Resultados, Discussão, Conclusão 
e Referências.  
A Comissão Científica Julgadora selecionará os três melhores trabalhos.  

Serão anunciados os vencedores que receberão o Prêmio intitulado Dr. Jorge Luis Valiatti 
para o primeiro lugar e Menção honrosa para os demais vencedores (segundo e terceiro 
lugares).  

FORMATO DOS PÔSTERES E ORIENTAÇÕES GERAIS:  

Os pôsteres para exposição deverão ser planejados da seguinte forma: Dimensão: 90 cm 
de largura e 120 cm de altura. O pôster deverá ser em forma de banner e conter tubo e 
cordão para pendurar nos painéis.  

• Cabeçalho contendo o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a instituição 
onde trabalha(m).  

• O observador do pôster deverá ser capaz de perceber a essência do trabalho, 
mesmo durante o período em que o autor não se encontre presente. Este objetivo 
poderá ser alcançado com o uso de uma ou mais das seguintes orientações:  

a) organizar as unidades do pôster de forma lógica, ordenada de alto a baixo ou da 
esquerda para a direita;  

b) numerar as “caixas de textos” na ordem na qual se deseja que sejam vistas ou usar 
linhas de ligação para conduzir a atenção do observador;  

c) dividir o pôster em itens, como em qualquer trabalho científico;  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

O processo de avaliação observará os seguintes critérios:  

➢ A temática do trabalho deve ser relevante e incluída no tema proposto.  
➢ Importância e coerência metodológica.  
➢ Clareza, coerência e concisão.  
➢ Estética do pôster.  

https://forms.gle/TSP8danBGwEsrdsW8

