Apresentação dos trabalhos no XXII SIBEE:

Prezados autores
Encaminhamos algumas orientações sobre as apresentações dos trabalhos
no XXII SIBEE. Solicitamos que todos sigam com atenção as orientações
para o sucesso do evento. Qualquer dúvida dirija à secretaria do evento.
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Show

minutos

público

e

para

presente. As

apresentações orais deverão ser entregues com antecedência na sala de
mídia desk do evento localizado próximo a ilha de inscrições.

Os formatos

preferencialmente aceitos serão .ppt, .pps e .odp. Os slides devem ser legíveis e
com fundo claro. A comissão organizadora não se responsabiliza por arquivos
corrompidos ou danificados. Para o upload das apresentações no sistema tenha em
mãos:

- número do trabalho, horário, sala de apresentação. Isso irá agilizar o

trabalho da equipe.

•

Veja o programa completo no aplicativo disponibilizado hoje no site!

•
•

Baixe agora mesmo o APP do XXII SIBEE 2019 para obter
todas as informações do XXII Simpósio Brasileiro de
Eletroquímica e Eletroanalítica

•
•

App Store - https://apps.apple.com/app/id1471635419
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.apto
r.xxiisibee

•

•

Paineis: A disposição do painel obedecerá a numeração definida pela Comissão
Organizadora e divulgada na programação do evento.

•

A dimensão máxima será de 90 x 120 cm. O título deverá ser o mesmo utilizado no
resumo aprovado e em letras maiúsculas que permitam sua leitura a 3 metros de
distância (sugere-se fonte Arial tamanho entre 70 e 80). Abaixo do título e, com
letras menores (sugere-se fonte Arial), deve aparecer: nomes dos autores,
laboratório/departamento, instituição, cidade e estado. O nome do autor que
apresentará o trabalho deverá estar sublinhado.

•

O pôster deverá ser
manhã

colocado no Salão Esmeralda no dia do evento a partir da

do dia 02/09 (Seção Poster 1) e 04/09 (seção de Poster 2). Deve

permanecer afixado até o final da apresentação. Deverão ser evitados quaisquer
materiais que danifiquem os painéis e seus suportes.

•

O corpo dos pôsteres deverá conter a introdução ao trabalho, objetivos, abordagem
(métodos/atividades realizadas), resultados ou impactos das ações realizadas,
conclusão/considerações finais, referências (quando couber). O corpo do texto deve
ser feito de preferência com o mínimo possível de texto (sugere-se fonte Arial) e o
máximo possível de ilustrações (figuras, diagramas e tabelas).

•

Sugere-se que as conclusões sejam em forma de itens. Estimula-se a criatividade
na apresentação dos pôsteres;

•

Recomendamos fortemente o uso da língua inglesa nos painéis. Redigir os
resumos/painéis/slides em inglês é uma etapa importante na internacionalização do
evento.

•
AVALIAÇÃO e PREMIOS
Cada pôster será avaliado por dois professores/pesquisadores da área. Recomendase que a todo o momento da apresentação do pôster, o apresentador esteja
próximo a este, para confirmação de sua presença;
•

IMPORTANTE: Pelo menos um dos autores deverá estar presente junto ao pôster
durante todo o horário designado para a apresentação e avaliação. O não
cumprimento

desta

recomendação

poderá

acarretar o

não

recebimento

do

certificado de apresentação que será obtido no site após o evento.
•

Os melhores trabalhos serão premiados na Assembleia de Encerramento
do Evento.
1. Somente o pôster

redigido em língua inglesa estará concorrendo às

premiações do evento. Os trabalhos redigidos em português poderão ser
apresentados

normalmente,

porém,

não

serão

considerados

para

as

premiações.
2. Somente pôster

apresentado por estudantes graduação e Pós-Graduação

estão elegíveis para concorrerem aos prêmios.
Baixe o app do evento:

Baixe agora mesmo o APP do XXII SIBEE 2019 para obter
todas as informações do XXII Simpósio Brasileiro de
Eletroquímica e Eletroanalítica
App Store - https://apps.apple.com/app/id1471635419
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.aptor.xxii
sibee

Esperamos sua presença para juntos fazermos um grande SIBEE

