PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER

Classificação do trabalho técnico como pôster:
- A Comissão Editorial do evento poderá classificar os trabalhos técnicos finais de duas formas: como
apresentação oral ou em pôster. O autor fica em liberdade em discordar da classificação e solicitar
uma revisão, de sua avaliação.
- Caso o autor queira apresentar seu trabalho técnico como pôster, poderá solicitar diretamente à
Secretaria do Evento, que comunicará à Comissão Técnica este posicionamento.

Confecção do pôster:
- A confecção de cada pôster deverá ser providenciada pelo próprio autor responsável pela execução
do trabalho.
- O autor deverá obedecer às medidas fornecidas pela Secretaria do Evento (1,0 m x 1,5 m).

Forma de apresentação do pôster:
- O autor deverá comparecer ao local da apresentação com antecedência de 30 minutos para efetuar
o credenciamento e colocação do pôster.
- O autor deve permanecer no local correspondente ao seu trabalho, no período determinado para
apresentação.
- O autor não poderá usar o local, para práticas comerciais. A Secretaria do evento fica em liberdade
de recusar a continuidade das apresentações que assim sucederem.

Data e Horário de apresentação do pôster:
- Os Trabalhos em formato pôster estarão expostos na data informada para cada apresentador no
período de 15 a 17 de maio de 2017;
- O horário para a apresentação dos pôsteres com presença do autor na COTEQ 2017, será das
14:00 às 16:00;
- A Secretaria do evento poderá definir um horário exclusivo (sem atividades paralelas na grade
técnica) para a visitação dos pôsteres ou então, poderá ser determinado um horário global, não
superior a 2 horas contínuas (esta medida visa beneficiar o autor para um intervalo)
- Fica a critério da Secretaria do Evento em definir estes horários.

Infra-estrutura para a instalação do pôster:
Os promotores do evento deverão fornecer um local para que o autor faça a apresentação de seu
pôster. Defini-se pela sua infraestrutura os seguintes itens:
- suporte para colocação do pôster;
- iluminação ambiente.
Inscrição
Os autores de Trabalhos em formato pôster deverão estar inscritos até a data limite para
apresentadores de trabalho, caso contrário, não será permitida a participação.

