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Informações sobre a apresentação dos pôsteres 
 

 A organização do I Encontro Internacional Fronteiras e Identidades divulga as 
seguintes informações sobre a apresentação dos pôsteres: 

 
 Cada apresentador será identificado por ordem numérica, a qual corresponderá 

ao espaço destinado para a afixação do pôster. 
 

 Sugere-se que o pôster tenha barbante na parte superior para facilitar a 
afixação. Lembramos que a dimensão do pôster é 90 x 60 cm (A x L). 

 
 O (s) responsável (eis) pelo pôster deverá (ão) se apresentar no local da 

exposição – Campus da Ciências Sociais, Instituto de Ciências Humanas, Rua 
Alberto Rosa, 154, térreo – no dia 26/09/2012 (quarta-feira) entre 13h e 14h 
para fixar seu pôster. Um monitor estará presente para auxiliar.   

 
 A apresentação do pôster ocorrerá no dia 27/09/2012 (quinta-feira) entre 16h 

e 18h. O (s) apresentador (es) deve ficar junto ao seu pôster para esclarecer 
dúvidas e questões. 

 
 O Pôster deverá ser retirado no dia 28/09/2012 (sexta-feira) a partir das 17h. 

 
Observações:  

 Não haverá banca de avaliação dos pôsteres e nenhum tipo de premiação. 
 Somente o (s) apresentador (es) devidamente inscrito (s) deverá (ao) fixar seu 

pôster. 
 Na quarta-feira e na quinta-feira haverá uma lista de credenciamento, a qual 

comprovará a presença do (s) autor (es) no encontro. 
 O segundo autor somente receberá o certificado se estiver presencialmente no 

encontro. 
 Os certificados poderão ser retirados na secretaria do evento a partir da sexta-

feira. 


