
 

 

REGULAMENTO DA EXPOSIÇÃO DE PÔSTER 

A Sessão de Pôsteres é destinada à apresentação de trabalhos de pesquisas científicas e tecnológicas, 
experiências e/ou práticas de ensino-aprendizagem e relatos de caso ou experiências, submetidos por 
estudantes de graduação ou pós-graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, profissionais, 
estudantes e professores de ensino básico e/ou profissionalizante de todo o País, cujos resumos forem 
aceitos pelo Comitê Científico, nas seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências 
Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas ou Artes, 
Letras e Linguística. 
O prazo para submissão de resumo foi prorrogado para o dia 23 de abril de 2018.  
1. Formatação do Resumo: 
1.1. O Resumo deverá ser submetido apenas em português, utilizando a nova ortografia; 
1.2. Os resumos serão inscritos na forma de resumo simples, em parágrafo único e com o limite de 300 
palavras (sem contar título, autor, instituição, órgão financiador e palavras-chave). 
1.3. O Resumo deve conter: Título, Autoria (nomes citações na ordem da autoria), Instituição de Ensino, 
Texto com introdução e objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusões, quando necessário 
Órgão Financiador e três palavras-chave; 
1.4. O título do trabalho deverá ser escrito em letras maiúsculas, em negrito e centralizado com fonte 
Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, contendo no máximo 20 palavras; 
1.5. Os nomes dos autores deverão estar escritos em letra maiúscula, indicando NOME COMPLETO e na 
ordem em que deverão apresentar nos anais do evento e no pôster, juntamente com a instituição de 
origem numerada. Deverão estar localizados abaixo do título na margem esquerda. O autor apresentador 
deverá ter o nome sublinhado no resumo. 
1.6. Deverá apresentar margens de 2,0 cm, espaçamento entre linhas de 1,5, alinhamento justificado, 
fonte Arial, corpo de texto fonte tamanho 10; 
1.7. Tabelas, quadros, fotos e figuras não devem ser incluídas; 
1.8. Não incluir referências; 
1.9. Não serão aceitas abreviações de palavras no texto; 
1.10. Serão aceitos no máximo, 05 (cinco) autores por resumo; 
1.11. Será vetada a submissão de trabalhos já divulgados, que não seguirem o padrão solicitado e/ou que 
vierem anexados com vírus. 
 
2. Formatação do Pôster: 
2.1. O pôster será feito em forma de BANNER. 
2.2. O Banner será confeccionado em material tipo lona ou papel e deve estar estruturado da seguinte 
forma: 
2.3. Tamanho do banner: Largura: 90 cm; Altura: 120 cm. Deve constar: título, nome(s) do(s) autor (es), 
instituição e campus de origem do autor, co-autor ( se houver), professor orientador ( se houver), área 
temática, objetivo, metodologia e conclusão, agradecimentos (opcional) e referências. 
2.3.1. É importante logomarca da instituição dos autores e, também, de financiadores do trabalho. 



 

2.4. O banner será ilustrado, obrigatoriamente, com, no mínimo, uma figura, quadro ou tabela que poderá 
ser inserida em qualquer local do banner. 
2.5. A Área de Conhecimento será obrigatória e deverá ser indicada logo após o nome do(s) autor(es). 
2.6. A formatação obedecerá aos seguintes critérios: 
2.6.1. O Título devem estar em fonte 60, em caixa alta e negrito; 
2.6.2.  O nome do autor, co-autor e professor orientador devem estar em fonte 54, em caixa alta e negrito; 
2.6.3. A IES e Área de Conhecimento devem estar em fonte 48, em caixa alta e negrito; 
2.6.4. As palavras Introdução, Metodologia, Objetivos, Resultados, Conclusão e Referências devem estar 
escritas em fonte 54 centralizado, em caixa alta, e negrito. 
2.6.5. O corpo do texto deve estar em fonte 48, em negrito, letras minúsculas, exceto nomes próprios; 
2.6.6. As referências devem ser as mesmas citadas no corpo do texto e devem estar na fonte 40.  
2.6.7. Trabalhos submetidos que não atenderem à formatação acima indicada e às normas da ABNT serão 
excluídos do processo de avaliação. 
2.6.8. As informações devem ser organizadas buscando apresentar e facilitar a compreensão das ideias 
centrais do trabalho. 
3. Seleção dos Resumos: 
3.1. Seleção dos trabalhos a serem apresentados será realizada pelo Comitê Científico e por avaliadores 
convidados. Serão selecionados até 300 trabalhos. 
3.2. Para os resumos inscritos até 31/03/2018 a divulgação dos trabalhos selecionados ocorrerá 
até 20/04/2018, no site http://www.ifgoiano.edu.br/expoect2018. Os resumos inscritos no período de 
prorrogação (02/04/2018 a 23/04/2018) a divulgação dos trabalhos selecionados ocorrerá até 
04/05/2018. 
4. Apresentação dos trabalhos selecionados: 
4.1. A exposição dos pôsteres para o público em geral, acontecerá no período de 16 a 18 de maio de 2018, 
das 9h às 20h, no Ginásio de Esportes do IF Goiano, Campus Rio Verde. 
4.2. A data de exposição será publicada no site do evento, observado a sugestão dos autores quanto a 
data e apresentação máxima de 130 pôsteres por dia de exposição. 
4.3. Nos dias da exposição, os autores deverão estar no local e preferencialmente quando da avaliação 
pelo Comitê Científico e/ou Avaliadores convidados. 
4.4. O horário de avaliação será divulgado no site. 
4.4. Ao final do turno determinado para a exposição, é responsabilidade dos expositores retirar os 
materiais e deixar o espaço limpo e organizado. 
5. Avaliação: 
5.1. Os trabalhos apresentados durante a Exposição de Pôster da ExpoECT 2018, serão avaliados por 
membros do Comitê Científico e Avaliadores Convidados, o qual será composto por 
professores(as)/pesquisadores(as) do IF Goiano e de Instituições Colaboradoras com reconhecida 
experiência profissional que atuem nas áreas relacionadas a Ensino, Ciências e Tecnologias. Os membros 
do Comitê Avaliador, após lerem o resumo e observarem in loco a exposição do trabalho, atribuirão notas 
de 0 a 10 para cada um dos itens considerados na ficha de avaliação. Além disso, deverão fazer 
observações que considerarem pertinentes (pontos positivos/negativos e sugestões) na ficha de avaliação 
que, mediante solicitação, poderá ser enviada por e-mail aos autores de cada trabalho em data a ser 
designada pela Comissão Organizadora. Cada trabalho será avaliado por até três membros do Comitê 
Científico e/ou Avaliadores Convidados. 
5.2. Os seguintes aspectos serão considerados durante a avaliação dos trabalhos: Conhecimento científico 
e/ou tecnológico; Domínio do conteúdo; Criatividade e Inovação; Participação dos componentes da 
equipe; Qualidade da apresentação; Qualidade do trabalho; Organização geral (inclusive a limpeza e a 
organização do local da exposição). 
6. Certificação: 
6.1. Cada trabalho apresentado receberá 01 (um) certificado de participação emitido Comissão 
Organizadora Local. O certificado de participação será emitido conforme os dados que constarem na 
inscrição, cujo preenchimento é de responsabilidade dos expositores. 
7. Descrição da Premiação: 



 

7.1. Dentre os trabalhos apresentados, serão escolhidos 20 (vinte), que receberão certificação de 
Destaque da ExpoECT 2018 sendo esses enquadrados nas seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas ou Artes, Letras e Linguística. 
7.2. A premiação será por Área do Conhecimento - 5 trabalhos destaque em cada.  
7.2. A certificação de Destaque da ExpoECT 2018 será divulgada no site. 
8. Disposições Gerais: 
8.1. Dúvidas devem ser encaminhadas unicamente por e-mail sbpc.rv.comissaolocal@ifgoiano.edu.br. 
Não serão atendidas solicitações ou reclamações por telefone. 
8.2. Este evento poderá ser gravado, filmado ou fotografado. Fica autorizado, ao IF Goiano e SBPC, o uso 
da imagem de todos os participantes inscritos na Exposição de Pôsteres da ExpoECT 2018  e seus 
acompanhantes com fim de divulgação do evento, nos mais diversos circuitos e meios de comunicação, 
por tempo indeterminado. 
8.3. A Comissão organizadora da ExpoECT 2018 reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as 
situações não previstas no presente Regulamento. 
 
Revisado em 
Rio Verde, 01 de abril de 2018. 

 


