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VII Mostra Científica do Campus V de Ensino, Pesquisa e Extensão:
12 anos - Política social colaborativa: a ressignificação além das fronteiras
Normas para elaboração dos pôsteres
A proposta dos pôsteres deverá ser composta por um autor principal, vinculado ao Campus V,
e, no máximo, seis co-autores (professores, alunos e técnico-administrativos) envolvidos em
projetos de extensão, monitoria/ensino, pesquisa e estágio, incluindo os cursos de EAD,
Núcleo de Línguas e mestrado em Relações Internacionais.
Os pôsteres devem ser confeccionados em fonte Arial, tamanho 28 (mínimo para o texto); o
título (fonte 50) deve ser destacado em negrito; os nomes dos autores e curso de origem (fonte
26) devem vir logo abaixo do título.
Os pôsteres são de responsabilidade dos proponentes e deverão ter as seguintes dimensões:
1,20m de altura por 0,90m de largura.
É de responsabilidade dos autores e seus co-autores fixarem os pôsteres no horário das 08h30
às 13h00 do dia 29 de agosto, devendo ser retirados no mesmo dia às 14h00.
Cabe ressaltar que não será de responsabilidade da Direção Campus V ou da Comissão
organizadora da VII Mostra a guarda dos pôsteres após o término do evento. Caso os autores
desejem, podem doar os pôsteres para o projeto de cooperativa de reciclagem junto à
Coordenação do curso de Relações Internacionais.
A avaliação dos pôsteres ocorrerá das 08h30 às 13h00 do dia 29 de agosto por membros da
Comissão científica da VII Mostra Campus V.
A exposição dos pôsteres ocorrerá no Campus V, no dia 29 de agosto do corrente, das 08h30
às 13h00.
Só estarão aptos a participar da exposição dos pôsteres quem obtiver aprovação do resumo.
Todos os pôsteres estarão concorrendo a premiação de Melhores Trabalhos nas seguintes
categorias:
a) Ensino/Monitoria,
b) Pesquisa,
c) Extensão e
d) Estágio.
João Pessoa, 08 de agosto de 2018.
A Comissão Científica.

