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1. REGRAS GERAIS

- A IV Mostra Científica será realizada no dia  18 de Novembro de 2019;

- Os trabalhos deverão ser selecionados pelas Coordenações dos Cursos da Faculdade

Cathedral e/ou pelos professores de Metodologia Científica e de Trabalho de Conclusão

de Curso 

- Cada autor poderá ser o proponente principal de no máximo dois (2) trabalhos. Não há

limite de número de trabalhos como co-autor.

- Todos os Coordenadores deverão enviar até o dia 12 de Novembro um email para a

Coordenação de Extensão, contendo:

- Quantidade de pôsteres por Curso



-  Título dos Pôsteres e o nome de todos os autores no trabalho.

 2.  NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

O título deve ter no máximo 12 palavras e o resumo deve ter no máximo 3.000

caracteres (inclui espaços) ou de 400 a 700 palavras, além de três palavras-chave; Deve

conter: introdução (incluir aspectos da literatura que ressaltem a relevância científica do

estudo,  definir  conceitos  principais,  descrever  os  objetivos  de  forma clara),  método

(descrever  participantes,  ambiente,  instrumentos/materiais  e  procedimentos  utilizados

na coleta dos dados), resultados (descrever a síntese do que foi obtido com o estudo) e

discussão. O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais,

notas de rodapé, citações, referências ou os títulos das partes (introdução, objetivos etc).

Quando  houver,  especificar  fonte  de  financiamento  ou  agência  financiadora  para  a

realização do estudo.

3. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Os trabalhos  deverão  ser  apresentados  sob o formato  de  Pôster  e  através  de

comunicação oral.

4. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS

Todos  os  pôsteres  serão  avaliados  pela  Comissão  Organizadora  da  Mostra

Científica e os 5 melhores de cada curso serão publicados na Revista Cathedral.

5. ELABORAÇÃO DOS PÔSTERS 

 

 As dimensões serão: 0,90 cm de largura x 1,20 m de altura;

 Titulo:  letras  caixa  alta,  fonte  Arial,  tamanho  70,  espaçamento  simples,

centralizado em negrito;

 Nomes dos autores acompanhados da instituição à qual estão vinculados e do e-

mail para contato: os nomes ficaram abaixo do título, recuado à direita, fonte

Arial, tamanho 32 em negrito;

 Subtítulos: caixa alta, fonte Arial, tamanho 36, centralizado em negrito;

 Deve  conter  no  pôster:  introdução,  método,  resultados  e  discussão,

considerações finais e referências;



 Corpo do texto: fonte Arial, tamanho 28 ou superior, espaçamento 1,5. 

 Quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência financiadora para

a realização do estudo;

 Formatação de cores e plano de fundo do pôster fica a critério dos autores;

 Cabe aos apresentadores  providenciarem o pôster em material  adequado com

cordão para ser afixado.

6. CERTIFICAÇÃO

Todos  os  participantes  do  evento  receberão  certificados  comprovando  a

apresentação dos trabalhos.


