
 

 
XVIII Conferência Brasileira de Folkcomunicação 

02 a 05 de maio de 2017 – UFRPE/FACIPE 
 

Apresentação em Pôster (Painel) 

 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

 

1. Apresentação:  

A sessão de pôster fará parte da programação da XVIII Conferência Brasileira de 

Folkcomunicação em local a ser indicado na programação geral e terá como objetivo 

divulgar e incentivar pesquisas referentes ao universo folkcomunicacional.  

 

2. Inscrição: 

 Somente poderá participar desta modalidade o autor devidamente inscrito no 

evento, que deverá acompanhar, na programação geral, os horários e os locais 

definidos para a apresentação de seu trabalho;  

 Os resumos deverão ser enviados até o dia 10 de abril de 2017 para o email 

gt.folkcom2017@gmail.com. O resumo deverá ser o mesmo a constar na 

produção final do pôster, acrescido de 03 (três) palavras-chave, além da 

identificação do(s) autor(es), instituição a que pertence(m) e tipo de vínculo;  

 Os trabalhos serão previamente selecionados pela Comissão Científica a critério 

desta e de acordo com o espaço disponível. Os autores serão notificados do 

aceite, via email, até o dia 20 de abril de 2017; 

 Limite de autores: um (01) apresentador e até três (03) coautores; 

 

3. Aspectos técnicos e morfológicos:  

 O conteúdo dos pôsteres deverá contemplar resultados de pesquisas em 

andamento ou concluídas referentes à teoria beltraniana; 

 Para sua melhor compreensão, deverá conter introdução, objetivos, metodologia, 

resultados e/ou conclusões e referências bibliográficas; 

 O cabeçalho, de acordo com template disponibilizado, deverá conter o título em 

destaque (caixa alta e negrito), subtítulo se houver, nome(s) do(s) autor(es), 

instituição de ensino onde ocorreu a pesquisa, vínculo e logo da mesma; 

 Os trabalhos deverão obedecer às normas gramaticais da Língua Portuguesa em 

vigor desde 1º de Janeiro de 2009, devendo ser autoexplicativo, utilizando, 
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preferencialmente, o mínimo possível de texto e privilegiando ilustrações 

(figuras, diagramas e tabelas).  

 O corpo tipográfico (tamanho da fonte) pode variar de acordo com o layout, o 

conteúdo a ser disposto, o número de palavras e o espaço disponível. Porém, 

deverá permitir a leitura do trabalho a aproximadamente 02 (dois) metros de 

distância, obedecendo aos critérios da legibilidade; 

 Sugere-se usar letras maiúsculas e minúsculas para o conteúdo geral, pois o uso 

de letras sempre de um mesmo tamanho pode dificultar a leitura. Deve-se evitar 

misturar diferentes tipos de fontes e diferentes estilos no mesmo texto. Deve-se 

evitar ainda colocar no fundo do painel (papel de parede) imagens, pois isso 

também pode dificultar a leitura, tanto do texto, quanto da imagem. 

 A confecção dos pôsteres é de inteira responsabilidade do apresentador e deverá 

obedecer às dimensões de 0,90 metros (largura) X de 1,20 metros (altura).  É 

importante que este já venha pronto, com as duas hastes de suporte que 

permitam pendurá-lo no local destinado; 

 

4. Apresentação: 

 O horário estabelecido no programa oficial deverá ser seguido com rigor. Tempo 

perdido com atrasos de qualquer natureza não será reposto. As apresentações 

serão nos intervalos das palestras.  

 O autor ou, na impossibilidade deste, um dos coautores (se no grupo houver 

mais de um) deverá permanecer junto à prancha predeterminada enquanto durar 

a sessão para a qual foi definida a sua apresentação; 

 A Comissão Organizadora não se responsabilizará pela montagem e 

desmontagem do Painel/Pôster, nem pela guarda e segurança destes; 

 A ausência ou afastamento do apresentador do pôster no horário determinado 

implicará no não recebimento da declaração de apresentação. 

 

5. Certificação: 

 Somente receberá o certificado o(a) autor(a) que estiver efetivamente presente 

durante a exposição do pôster. No caso de coautoria, estes receberão os 

certificados, desde que inscritos no evento. 

 

6. Disposições gerais: 

 Os trabalhos apresentados deverão obedecer às recomendações acima descritas. 

O não cumprimento pode resultar na condição de sua nulidade. 

 Os casos não previstos neste regulamento serão julgados de forma soberana pela 

Comissão Julgadora.  


