NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
CATEGORIA DE PÔSTERES

Desde 2017, a ABRALIC tem integrado os estudantes de graduação e
recém-graduados em sua programação acadêmica através das sessões de
pôsteres. No XVII Congresso Internacional ABRALIC, 120 propostas de pôsteres
serão apresentadas entre os dias 23 e 26 de junho de 2020. Os dias e horários
serão estabelecidos pela comissão organizadora.
Os interessados em apresentar pôsteres devem acessar o formulário de
inscrição, preenchendo com os dados solicitados, incluindo o login e a senha
de acesso ao site, para acompanharem a inscrição. Para apresentar o
pôster, o proponente deverá realizar o pagamento da taxa (não há, para
esta categoria, cobrança de anuidade). O resumo do pôster será publicado
pela ABRALIC.
Período de inscrição: 17 de fevereiro a 8 de março.
Informações:
1) Podem submeter propostas de pôsteres: estudantes de graduação e
recém-graduados (conclusão do curso entre janeiro de 2019 até o
momento).
2) Cada proponente poderá submeter apenas um resumo. Não é permitida
co-autoria. O proponente que estiver apresentando pesquisa sob supervisão,
entretanto, deverá preencher o nome do orientador no campo indicado.
3) O pôster será apresentado no Congresso pelo proponente. Não será
permitida a apresentação por terceiros.
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4) O pôster que não for apresentado no Congresso não será publicado no
caderno de resumos.
5) Cada pôster será apresentado em dia e horário a ser divulgado. O
proponente terá entre 5 e 10 minutos para apresentar o pôster ao público
local e à equipe avaliadora. O formato do pôster será divulgado
posteriormente e sua confecção é de responsabilidade do proponente.
Procedimentos:
As propostas de pôsteres 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 1000 a 2000 caracteres com espaços), 3 a 5 palavras-chave
espaçadas em ponto-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 de 1000 a 2000 caracteres com espaços. Você pode citar referências e
referenciá-las (as usadas no resumo, apenas), segundo normas da ABNT, ao
final do resumo.
Palavras-chave: Palavra1; Palavra2; Palavra3.
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