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Serão selecionados trabalhos para apresentação em forma de pôster.

Para as apresentações, o primeiro autor deverá estar inscrito no Congresso.

NORMAS PARA O ENVIO DE RESUMOS

Os resumos serão inseridos em três grandes categorias:

1 - TRABALHO DE PESQUISA

2 - RELATOS DE EXPERIÊNCIA

3 - REVISÃO DE LITERATURA.

· 1- Os resumos inseridos na categoria “TRABALHO DE PESQUISA e REVISÃO
DE LITERATURA” deverão conter os seguintes elementos estruturais:

Introdução/Objetivos/Metodologia/Resultados/Conclusão.

· 2- Para os resumos inseridos na categoria “RELATOS DE EXPERIÊNCIA”,
utilizar os seguintes elementos:

Introdução/Descrição da experiência/ Impactos/ Considerações finais.

· Regras gerais

Em todas as categorias indicar inicialmente o título do trabalho, seguido dos autores,
instituição e endereço eletrônico.

Os resumos deverão conter no máximo 8 (oito) autores.

https://wwws.fits.edu.br/Portal/OutrosServicos.jsp


Os resumos devem conter no mínimo de 250 e máximo de 500 palavras.

O título do resumo deverá ser inserido com letras maiúsculas (CAIXA ALTA).

Os nomes dos autores deverão ser inseridos identificando primeiramente o nome, e em
seguida o sobrenome, sendo a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, sem
abreviação, (ex: Marcelo Silva Araújo).

Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula.

Indicar a(s) instituição(ões) de origem onde o trabalho foi realizado. As palavras deverão ser
escritas com a letra inicial maiúscula e as demais em minúsculas, seguido pela sigla da
instituição.

Nos resumos, NÃO devem ser incluídos GRÁFICOS, FIGURAS ou qualquer outro recurso
visual no resumo enviado.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE PÔSTER

PÔSTER

O apresentador/autor do pôster participará de sessão de apresentação, em

presença dos demais autores de painéis e público interessado. O pôster deverá ter

120 cm de altura por 0,90 cm de largura e conter, no mínimo:

Título: descrito em letras maiúsculas, centralizado; abaixo (deixando uma linha de

espaço) deverá conter o nome dos autores, sublinhando o nome do apresentador.

Quando houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula. Deverão ser

citadas as respectivas instituições de origem dos autores.

Introdução: deverá conter uma visão geral do trabalho, contendo o material teórico

que dê subsídios ao mesmo, com justificativa lógica e referenciada.

Objetivos: devem expor claramente a finalidade do trabalho.

Materiais e métodos: deverão ser apresentados de forma clara e concisa os

procedimentos de coleta e análise dos dados.

Análise Estatística: apresentar o(s) tipo(s) de cálculos utilizados no trabalho.

Resultado: apresentação dos dados obtidos podendo fazer uso de gráfico e tabelas

para melhor compreensão.

Conclusão: confirma ou refuta os objetivos do trabalho.



No corpo do texto o tamanho mínimo adotado para fonte deverá ser 25. No

cabeçalho deve conter o logotipo da instituição (ões) dos autores envolvidos.
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