
 

Orientações para Apresentação dos Trabalhos dos Ingressantes 2019 
(edital proppg 05/2019) 

Programa Iniciação à Pesquisa Criação e Inovação-PIPCI 

 

Conforme o Cronograma da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFSB de 2019, a 
apresentação dos trabalhos dos/as estudantes bolsistas ingressantes em 2019 na iniciação científica será 
realizada no formato de Pôsteres, no dia 23 de outubro de 2019, no horário das 17:00h as 18:00h. 

No Campus Sosígenes Costa, os Pôsteres serão apresentados no formato impresso, nas dimensões, no 
máximo, 0,90 m (largura) x 1,20 m (altura).  

Não há obrigatoriedade de impressão do Pôster em lona. Recomendamos que eles sejam 
confeccionados em papel comum ou uma outra forma criativa de material, em vez de impresso em lona, 
observando o formato exigido. Além de um custo menor para pagamento do Pôster, ao deixar de 
imprimi-lo em lona de vinil, evita-se o uso deste material o qual é de difícil aproveitamento, tendo em 
vista que sua degradação é de longa duração e provem de matéria prima não natural, cuja síntese é 
petroquímica. 

Para a apresentação, o/a bolsista autor/a do trabalho deverá permanecer junto ao Pôster no horário 
que inicia às 17h e termina às 18h do dia 23. Neste horário um avaliador registrará a presença do/a 
bolsista. 

Os Pôsteres serão apresentados em local estratégico, a fim de que sejam observados por todos/as os/as 
participantes do evento e deverão ser fixados em data e horário estabelecidos pela Comissão 
Organizadora (conforme a programação do evento). Eles serão fixados no dia do evento (23 de Outubro 
de 2019), com auxílio de um cordão de nylon ou material similar. Esse material deverá ser 
providenciado por cada autor/a. Os Pôsteres serão afixados às 9:00h, ou seja, muito antes do horário 
da apresentação. 

Os Pôsteres devem ser atrativos ao olhar e apresentar um balanço harmônico entre a quantidade de 
texto e as ilustrações (fotografia, quadros, etc). Os textos devem ser curtos, claros e fáceis de serem lidos 
à distância.  

 

 


