
 
 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS – CATEGORIA DE POSTER 

 

O Congresso Internacional ABRALIC 2018 abre a oportunidade para que 

estudantes formalmente inscritos em cursos de graduação e estudantes 

recém-graduados possam apresentar seus trabalhos na modalidade de 

pôsteres. 

 

Os interessados em apresentar devem acessar o formulário de inscrição, 

preenchendo com os dados solicitados, incluindo o login e senha de acesso ao 

site, para acompanhar a inscrição. Caso seja uma pesquisa realizada com mais 

de um autor, deverá preencher os dados da coautoria. 

 

Nesta categoria, o estudante não precisa ser associado da ABRALIC.  

 

Informações: 

1) Podem submeter propostas de pôsteres estudantes de graduação e recém-

graduados que desejem apresentar a pesquisa de conclusão de curso.  

2) Cada proponente poderá apresentar uma proposta.  

3) A proposta pode ter uma coautoria. Todos os autores que assinam a 

comunicação deverão apresentar o trabalho no Congresso e efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição da modalidade. 

4) O pôster será apresentado no Congresso pelo(s) proponente(s). Não será 

permitida a apresentação por terceiros. 

5) As propostas de pôsteres não são publicadas nos anais. Os resumos serão 

publicados em um caderno próprio. 

6) A pessoa responsável pela orientação do trabalho não precisa estar 

presente nem ser associado, mas deve ser informada no formulário. 

7) Os dias e horários de apresentação dos pôsteres ainda serão divulgados.  

8) Os proponentes são responsáveis por confeccionar os pôsteres em 

dimensões padrões - 90 cm de largura e 120 cm de altura, com a corda de 

sustenção. 

 

Procedimentos: 

As propostas devem ser submetidas pelo site da ABRALIC 

(www.abralic.org.br), na barra “inscrições”, na opção “pôster”. 

O proponente deve preencher o formulário com os dados solicitados: título, 

resumo (de até 500 palavras), 3 a 5 palavras-chave espaçadas em ponto-

http://www.abralic.org.br/


 
vírgula. Deve-se optar pela formatação com uso de minúsculas. Veja no 

exemplo: 

Título: O título segue esta formatação 

Resumo: O resumo também. Não escreva o texto em caixa alta. Você pode 

usar até 500 palavras. Você pode citar referências no texto corrido (AUTOR, 

ano). Mas deixe as referências bibliográficas para o artigo final. Aqui embaixo, 

nas palavras-chave, colocamos 3 palavras-chave, mas você pode colocar até 

5. 

Palavras-chave: Palavra1; Palavra2; Palavra3. 


