
REGULAMENTO PARA CONCURSO DE
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

IV SymTermes - Simpósio de Termitologia

27 de outubro de 2017

1 APRESENTAÇÃO DE PAINEL
1.1. Todos os resumos aprovados nesta categoria deverão ser apresentados

na forma de cartazes impressos.
1.2. As dimensões recomendadas para seu pôster são de 120 cm de altura e

90 cm de largura..
1.3. O código do painel e a data de apresentação serão disponibilizados no

site.
1.4. Cada painel deverá ser afixado no dia de sua apresentação, no período

das 12h00 às 13h30 e só poderá ser retirado após as 17h30. A Apresentação se
iniciará às 14h.

1.5. O PARTICIPANTE deverá ter consigo material próprio para fixação
do painel. Após o término do período de exposição é responsabilidade do(s)
autor(es) a retirada imediata do material. Os organizadores não se responsabi-
lizam pelo material que não retirado.

1.6. Ao menos um autor do trabalho, devidamente inscrito no evento, deverá
estar presente ao lado do painel durante toda a sessão oficial de apresentação.

1.7. Caso o painel esteja sem apresentador, o trabalho NÃO será avaliado,
não irá concorrer à premiação e não será emitido certificado para os autores.

2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PAINEL
2.1. Os painéis serão avaliados pela comissão científica do IV Symtermes.
2.2. Os painéis serão avaliados de acordo com os critérios e pontuação:

• Organização dos elementos apresentados do painel (título texto, figuras e
referências).

• Conteúdo técnico (título, introdução, material e métodos, conclusão e re-
ferências).

• Coesão entre título, introdução, material e métodos e conclusão.

• Domínio do conteúdo na apresentação.

• Relevância do trabalho.
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3 APRESENTAÇÃO ORAL
3.1. As apresentações orais deverão ser preparadas em Microsoft PowerPoint

ou PDF. O trabalho deverá ser obrigatoriamente apresentado por um dos autores
listados no resumo.

3.2. As apresentações orais devem ser gravadas em um pendrive e deverão
ser entregues ao coordenador do auditório da apresentação com antecedência
mínima de 12 horas do início da sessão.

3.3. O tempo estimado para cada apresentação será de dez (10) minutos com
mais cinco (5) minutos para perguntas. Para evitar atrasos e manter a escala de
horários das apresentações, após 10 minutos de apresentação o microfone será
cortado.

3.4. A indicação do horário e do local das apresentações orais será divul-
gada em breve no site do IV SymTermes e via e-mail da organização (symter-
mes@gmail.com).

4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRESEN-
TAÇÃO ORAL

4.1. Os painéis serão avaliados pela comissão científica do IV Symtermes.
4.2. Os painéis serão avaliados de acordo com os critérios e pontuação:

• Organização dos elementos da apresentação do painel (título texto, figuras
e referências).

• Conteúdo técnico (título, introdução, material e métodos, conclusão e re-
ferências).

• Coesão entre título, introdução, material e métodos e conclusão.

• Domínio do conteúdo na apresentação.

• Relevância do trabalho.

5 PREMIAÇÃO
5.1. A premiação será realizada durante a Cerimônia de Encerramento do

IV Symtermes, no dia 10 de novembro de 2017.
5.2. Será premiado o painel que obter a maior pontuação de acordo com os

critérios de avaliação.
5.3. Será premiado a apresentação oral que obter a maior pontuação de

acordo com os critérios de avaliação.
5.4. Será entregue apenas um prêmio para cada categoria de trabalho apre-

sentado, sendo estes, UM prêmio de melhor apresentação de painel e UM prêmio
de melhor apresentação oral.

5.5. O prêmio recebido pelo trabalho vencedor consistirá de um certificado
comprovando o título de melhor trabalho da categoria, oral ou painel, do evento.
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