
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DOS PÔSTERES  

Os trabalhos na modalidade PÔSTER DEVERÃO SER SUBMETIDOS até o dia 01 de outubro 

de 2021, através do e-mail sipinf.trabalhos@pucrs.br atendendo as seguintes 

orientações: 

 1º |Serão aceitos até 02 trabalhos (poster e/ou artigo) por autor ou em co-autoria. Cada 

trabalho deverá ter o autor principal e no máximo mais 02 co-autores/co-autoras 

totalizando 03 autores/autoras por trabalho e todos/todas deverão realizar inscrição no 

Seminário.  

2º | Os trabalhos podem estar no idioma português ou espanhol e devem ser vinculados 

ao tema do Evento: políticas públicas, intersetorialidade e família; Pandemia-COVID 19, 

neoliberalismo.  

3º |Os trabalhos (Pôsteres), no momento de inscrição, deverão ser enviados em formato 

de pôster (pdf) nas dimensões especificadas para a exposição em caso de aprovação. As 

dimensões são as seguintes: 420 x 594 mm (A2 - ABNT). 

 Atenção: Neste ano, devido a Pandemia, o Seminário será on line, os pôsteres 

Aprovados serão postados no site /URL do evento e exibidos em horários específicos 

para a visitação dos participantes sendo responsabilidade do/da(s) autor/ autoras(s) o 

conteúdo/formatação do pôster. E não será possível a apresentação oral do pôster 

durante o Seminário portanto, estes deverão estar identificados com email e/ou 

telefone do/da (s) autor/autora(s) para contato posterior se for do interesse dos 

participantes. Os pôsteres Aprovados ficam automaticamente autorizados pelo(s) 

autor/autora (s)a serem postados na URL do Seminário.  

4º|Será fornecido 01 certificado por pôster Aprovado com os nomes de todos/todas 

autores/autoras o qual estará à disposição no site de inscrição acessado através de 

senha do/da autor/autora que realizou a inscrição do Pôster, em período a ser 

informado posteriormente. A indicação dos nomes dos/das autores/ autoras deverá ser 

realizada no momento da inscrição, portanto não serão incluídos ou retirados nomes 

posteriormente.  

Atenção 2 - Os trabalhos não serão revisados, quando aprovados serão publicados 

integralmente sendo o conteúdo de responsabilidade dos/das autores/ autoras. Os 

trabalhos não devem conter material que possa ser considerado ofensivo ou 

difamatório. A adequação gramatical e formatação são critérios na avaliação do 

trabalho. 

 5º| Solicitações de exclusão do(s) pôster(s) da programação até no máximo 05 dias 

antes da data de início do evento. Após esse prazo não será mais permitido a retirada 

da Programação.  

6º| Um mesmo pôster e/ou artigo somente concorrerá para uma forma de inscrição 

pôster ou artigo, não podendo ser inscrito nas duas formas. 
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