ORIENTAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DE PÔSTERES NA XXIII CIENTEC (2017)
Na XXIII edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN a exposição de resumos acadêmicos na
modalidade "pôster" contará com um pavilhão composto por 7 salas, onde ocorrerão – pela manhã, à tarde
e à noite – sessões temáticas de apresentação.
Em cada uma das salas estarão agrupados trabalhos relacionados a um eixo temático, os quais serão
apresentados oralmente numa sessão coordenada pelo(s) avaliador(es). As sessões dos turnos da manhã e
da tarde terão duração de aproximadamente 3h e 30min. e reunirão aproximadamente 15 trabalhos em
cada sala. As sessões noturnas terão duração aproximada de 2h e 20min. e reunirão aproximadamente 10
trabalhos em cada sala.
Os trabalhos deverão ser expostos com o recurso de um pôster, adequado ao padrão ABNT, com dimensões
de 0,90m x 1,20m, e a apresentação oral deve durar no máximo 10 minutos. A certificação do apresentador
estará condicionada à sua permanência durante toda a sessão em que estiver incluso o seu trabalho. Isso
será comprovado pela assinatura de uma lista de frequência no início e de outra no encerramento da sessão,
portanto, mesmo que apenas um dos autores faça a apresentação oral do trabalho, os demais devem
comparecer à sessão para obter seu certificado. Na impossibilidade de comparecimento, por motivo de força
maior, o coordenador/orientador deve enviar por e-mail uma justificativa para a ausência do participante à
sessão – preferencialmente comprovada –, para análise e, se acatada, posterior emissão do certificado.
Dentro da sessão a ordem de apresentação dos trabalhos será determinada pela ordem de credenciamento
dos autores, que deverá ser feito na sala onde o trabalho será exposto, 30 minutos antes do início da sessão.
As sessões acontecerão nos seguintes horários:
MANHÃ:
08h – início do credenciamento;
08h e 30min. – encerramento do credenciamento e início da sessão;
12h – previsão de encerramento da sessão.
TARDE:

NOITE:

13h e 30min. – início do credenciamento;
14h – encerramento do credenciamento e início da sessão;
17h e 30min. – previsão de encerramento da sessão.
17h e 30min. – início do credenciamento;
18h – encerramento do credenciamento e início da sessão;
20h e 20min. – previsão de encerramento da sessão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 - A sala onde está inscrito cada trabalho, bem como a data e o turno de sua apresentação, encontram-se
nas listagens organizadas por área temática, acessíveis no link abaixo.

2 - Os pôsteres submetidos e devidamente validados por seus orientadores foram avaliados por uma
comissão de pareceristas ad hoc, segundo critérios pré-estabelecidos pela equipe organizadora da CIENTEC
2017, a qual subsidiou o aceite (ou não) de cada trabalho para o ingresso nas sessões de apresentação e
discussão dos pôsteres.
3 - Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, entre em contato com a coordenação da CIENTEC 2017,
pelo e-mail cientecrn@gmail.com ou pelo telefone 3342-2272 (opção 8).

