
 

MOSTRA ACADÊMICA 
NORMAS  

 

A VIII Semana   
Acadêmica da Gestão   
Ambiental (VIII Saga) da UFPel     
terá duas modalidades de    
apresentação de trabalhos   
científicos: Banners e   
Comunicações. Abaixo estão   
listadas as orientações de cada     
modalidade. 

 
 

1. BANNERS: 
Apresentação com exposição: 
- Os critérios avaliados na apresentação serão: domínio do tema, contribuição do            
aluno para o trabalho, relevância acadêmica dos resultados atingidos, organização          
visual do pôster, desenvoltura do apresentador e cumprimento do tempo          
estabelecido. 
- Serão concedidos 15 (quinze) minutos para a apresentação. 
- O apresentador deverá comparecer no local com antecedência mínima de 15            
(quinze) minutos do início da apresentação. 
- O pôster deverá estar pronto para exibição às 15:00h, no dia a ser indicado via                
e-mail, no Saguão do Centro de Integração do Mercosul da UFPel. 
- As avaliações ocorrerão no período das 16:00h – 16:20h. 
-As apresentações ocorrerão nos dias 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2019.  
- A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 31 de maio de 2018 (quinta-feira), às               
17h. 
 

1.1 ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA A ELABORAÇÃO DO PÔSTER: 
1. As dimensões do pôster serão de 90 x 100 cm (largura x comprimento) e deverão                
ser fixados com cordas nos suportes. O arranjo e estética são livres, e de              
responsabilidade dos autores, porém os componentes do pôster devem ser          
organizados em uma sequência lógica para facilitar a compreensão do público.           
Sugere-se conter título, lista de autoria com as respectivas afiliações, introdução,           
objetivos, metodologia, resultados e discussão, conclusão do trabalho, e referências          
bibliografias. Os autores podem fazer o uso de figuras, gráficos e tabelas para             
descrever seus resultados. O pôster deve ser planejado de forma a permitir boa             
leitura a uma distância de, pelo menos, 2 metros. 



2. É imprescindível a presença de pelo menos um dos autores junto ao pôster para               
responder a questões e interagir com os participantes durante a sessão de pôsteres. 
3. A colocação e retirada do pôster é de responsabilidade dos autores, que devem              
seguir as instruções do dia e horário estipulado. 

 
2. COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Parte da programação da SAGA do dia 31 de Maio de 2019 será composta              
por sessões de comunicações orais de tema livre. As respectivas datas de            
apresentação são apresentadas a seguir: 

 
Inscrições: 06 de Maio de 2019 até 16 de Maio de 2019. 
Data de Apresentação: 31 de Maio de 2019, às 16h. 
 
Abaixo, encontram-se as instruções para inscrição de trabalhos nessa         

modalidade. 
 
O resumo do trabalho deve ser apresentado na seguinte formatação: título, em            
maiúsculas, caixa alta e centralizado; nome do autor, na segunda linha após o título,              
alinhado à direita e seguido, entre parênteses, pela sigla da instituição a que             
pertence e pelo e-mail para contato; nome do orientador (se for o caso), logo abaixo               
do nome do autor, também alinhado à direita, com a sigla da instituição entre              
parênteses; 3 palavras-chave, duas linhas após o nome do autor/orientador. O texto            
do resumo terá início na segunda linha após as palavras-chave e deverá conter, no              
mínimo, 300 e, no máximo, 400 palavras, sem recuo de parágrafo, com alinhamento             
justificado, em fonte Times New Roman 12, espaço simples. O resumo NÃO deve             
conter citações ou referências. As propostas serão avaliadas pelo Comitê Científico           
do evento.  
 

Cada comunicação não poderá exceder o tempo máximo de apresentação de           
10 minutos, contando com até 5 minutos reservados para debate. 
 
* Ao enviar inscrição o candidato deverá identificar no e-mail o título de seu              
trabalho. 
 

2. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES: 
 

As duas formas de inscrição serão feitas através do e-mail:          
dagaboficial.ufpel@gmail.com 

No campo “Assunto” preencher com o texto: SUBMISSÃO + (NOME        
COMPLETO). No corpo do e-mail deverão ser apresentadas as seguintes          
informações: 

1. Título do trabalho 

mailto:dagaboficial.ufpel@gmail.com


2. Nome completo dos autores 
3. E-mail dos autores 
4. Nome do(s) apresentador(es) 
5. Telefone 
6. Formação Acadêmica 
7. Instituição de origem 
8. Tipo de apresentação: banner ou comunicação oral 
9. Temática de inscrição: em caso de comunicação oral 

 
 
No momento da submissão deverão ser encaminhados: 
1. No caso dos banners: resumo e pôster em formato PDF 
2. Comunicação oral: resumo salvo em formato PDF 
 
Datas a serem observadas: 

✔ 06/05 a 16/05: Inscrições por e-mail 
✔ 17/05 a 21/05: Período de análise e avaliação 

✔ 22/05: Divulgação da lista de trabalhos selecionados 
 

Para fazer jus ao certificado, é necessário que o(s) autor(es) apresente(m) o            
trabalho no formato especificado, na sessão em que for designado. Os certificados            
de apresentação dos trabalhos estarão disponíveis no site do evento, após 18 de             
junho de 2019. Visite nosso site no endereço:        
https://sagaufpel.wixsite.com/gestaoambiental 

A programação detalhada de trabalhos (Banner e Comunicação) será         
divulgada no site da VIII Saga/UFPel, na seção “Mostra Acadêmica”, a partir de 22              
de maio de 2019.  
Para mais informações, visite nosso site:  

https://sagaufpel.wixsite.com/gestaoambiental 
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