
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

 
Rua 235, S/N - Setor Universitário -Goiânia-GO- CEP 74605-050 - Fone (62)3209-6109 - FAX  (62) 32096363 

 

 

1 

 

NORMAS DE AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

 

 

Avaliação 

 

Os resumos com indicação para apresentação oral/pôster serão selecionados após avaliação 

pela Comissão Científica do Seminário e o resultado final da seleção e forma de apresentação 

será divulgado no site do IPTSP. 

 

 

Apresentação 

 

ORAL 

 

 A apresentação dos trabalhos terá a duração máxima de 10 minutos, seguida de debate (5 

minutos). 

 Para as apresentações orais será disponibilizado recurso áudio-visual, projetor multimídia. 

 A apresentação deverá ser entregue, impreterivelmente, no dia 12/11/2015 das 14:00 às 

16:00 horas na sala 1 do IPTSP/UFG. 

 Todas as apresentações serão avaliadas pela Comissão Científica do Evento para 

certificação de honra ao mérito em 1º, 2º e 3º lugares do V Prêmio Prof. Dr. William 

Barbosa. 

 

 

PÔSTER 

 

 O tamanho do pôster será de 90 cm largura por 120 cm de altura. 

 O pôster deverá apresentar: título; autor(es); instituição onde foi realizado o trabalho; 

introdução; material e métodos; resultados/discussão; conclusões e referências 

bibliográficas (opcional). 

 A fixação e retirada do pôster ficará sob responsabilidade dos apresentadores. O pôster 

deverá ser fixado às 14 horas do dia 12/11/2015 no local indicado para cada trabalho e 

somente deverão ser retirados a partir das 19:00 horas do mesmo dia. 

 Todos os apresentadores deverão estar presentes na sessão de pôster, que será no dia 

12/11/2015 a partir das 16:00 horas. 

 Todas as apresentações serão avaliadas pela Comissão Científica do Seminário para 

premiação, sendo consideradas duas categorias individualmente: graduação e pós-

graduação. 

 Para cada categoria, ocorrerá a certificação de honra ao mérito em 1º, 2º e 3º lugares do V 

Prêmio Prof. Dr. William Barbosa.  

 A Comissão de Avaliação dos Pôsteres e a Secretaria do Seminário não se responsabilizam 

pelos pôsteres não retirados dos painéis após o término do evento. 


