Manual para Apresentações de Short Papers/Pôster [*NUMBER*]

Prezado(a) [*NAME*],
Recebemos a versão final de seu artigo (short paper) para publicação nos anais do TISE 2017 pelo
sistema EasyChair. A apresentação será no formato de Pôster.
A seguir encontram-se as instruções para a apresentação dos pôsteres no Congresso.
1. Instruções gerais para a elaboração e a apresentação dos pôsteres
•

Os pôsteres devem ser preparados com antecedência. Os autores são os responsáveis por
trazer seu pôster impresso, de acordo com as orientações do evento.

•

No dia e turno da apresentação, os pôsteres deverão ser afixados pelo(s) autor (es) nos
painéis que se encontram no Espaço Cultural (localizado no 2º andar, próximo às inscrições e
ao coffee break), de acordo com a identificação do painel e orientações de horário, que serão
posteriormente encaminhadas aos autores.

•

A apresentação dos pôsteres ocorre nos três dias do evento e são organizadas por turno. Os
trabalhos do turno da manhã devem ser afixados entre 8h e 8h30min e retirados entre
12h30min e 13h30min, do mesmo dia. Os trabalhos do turno da tarde devem ser afixados entre
13h30min e 14h e retirados entre 18h30 e 19h, do mesmo dia.

•

Cada painel para fixação do pôster terá um número de identificação, que será informado ao
autor, antes do início do Congresso. Os autores dos trabalhos deverão expor seus pôsteres
estritamente no painel indicado, nas datas e horários previamente definidos.

•

Pelo menos um dos autores deve estar presente na sessão de pôsteres, na data e horário
previsto, para fornecer informações sobre seu trabalho.

•

Ao final do turno, o autor é responsável por retirar seu pôster do painel.

2. Instruções para a preparação dos pôsteres
•

Os pôsteres devem ter as seguintes dimensões: 0,80m de largura X 1,10m de altura.

•

Os pôsteres devem ser coloridos.

•

Cada pôster deve ter um cabeçalho que inclui o título (idêntico ao submetido no EasyChair), o
nome e a filiação dos autores.

•

O conteúdo deve ser exibido em uma sequência lógica, por exemplo: introdução, metodologia,
resultados, discussão e conclusões.

3. Sugestões
•

Os pôsteres oferecem uma oportunidade para mostrar seu trabalho aos colegas interessados.
Por essa razão, você deve dedicar um tempo para preparar seu pôster e planejar sua
apresentação de modo a manter a atenção dos participantes.

•

O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de, pelo menos, um metro. Portanto,
recomenda-se utilizar as seguintes configurações de fonte:
o
o

•

TÍTULO: letras maiúsculas, estilo negrito e tamanho de, no máximo, 100pt.
CONTEÚDO: letras maiúsculas e minúsculas, estilo normal e tamanho de, no
máximo 32pt.

Certifique-se de que as imagens sejam, também, legíveis.

Saudações,
Organização do TISE 2017

