Universidade de Brasília
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCInf)

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES
INSCRIÇÃO
Estão aptos a exibir pôsteres no campo da Ciência da Informação
professores, pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação. Os
pôsteres deverão ser inscritos, por e-mail para pesquisafci@unb.br até o
dia 15 de outubro de 2012, com os seguintes dados: título e subtítulo (se houver), nome completo de todos
os alunos coautores, nome completo do professor responsável (se for o caso), e-mail preferencial para
contato, url vinculada ao pôster (se for o caso) e categoria inscrita.
PRAZO PARA ENTREGA
Os pôsteres deverão ser entregues na secretaria do PPGCInf até o dia 15 de outubro de 2012 .
CATEGORIAS
Pesquisa Científica de graduação e especialização; Pesquisa Científica de pós-graduação (mestrado e
doutorado); Projeto Científico de graduação; Projeto Científico de pós-graduação (mestrado e doutorado);
Trabalho técnico de graduação; Trabalho técnico profissional.
HORÁRIO
Os pôsteres ficarão disponíveis para apreciação dos interessados ao longo de todo evento, devendo os
autores estar disponíveis para questionamentos no dia 7 de novembro, das 17h00h às 19:00h.
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PÔSTER
Deverão medir 0,90 m (largura) x 1,20 (altura)
Deverão ter os seguintes elementos obrigatórios:
˗

Logomarca da Universidade de Brasília no lado esquerdo da parte superior (logomarca 1)

˗

Logomarca do WICI 2012 no centro da parte superior, abaixo da logomarca 1

˗

Logomarca da Capes na parte inferior, à direita

˗

Identificação por extenso da categoria

˗

Título da pesquisa

˗

Nome do(s) autor(es)

˗

Nome do professor responsável (se for o caso)

˗

Grupo de pesquisa (pós-graO duação) ou curso (graduação), quando da UnB ou nome da IES e curso,
quando externo à UNB

˗

Nível da pesquisa (pós-graduação: mestrado ou doutorado e graduação: TCC, ProIC, PAC, etc.)

Deverão trazer os seguintes elementos no corpo do texto:
˗

Resumo do projeto, contemplando fontes e autores relevantes, além dos elementos básicos de um
resumo.

˗

Objetivos gerais e específicos, indicados de modo sintético.

˗

Metodologia.

˗

Resultados previstos (para projetos iniciantes), ou parciais (para projetos adiantados), ou finais (para
projetos concluídos).

