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REGRAS PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 

Cronograma: 

EVENTO DATA OBSERVAÇÃO 

Envio do resumo e pôster 16/09 a 14/10/19 Somente para inscritos no evento, conforme 
orientações. 

Divulgação do resultado da submissão 3 dias úteis será enviado e-mail sobre o resultado da submissão. 

Apresentação do Trabalho 26/10/2019 10h40 às 11h40 

Premiação dos Trabalhos 26/10/2019 12h30 

Retirada do(s) Pôster(s) 29/10/2019 Núcleo Graduação (Antares) 

 
Áreas Temáticas para apresentação de trabalhos / pôster  

a) Trabalho na área de Tecnologia em Estética e Cosmética 

b) Trabalho na área de Tecnologia em Radiologia  

c) Trabalho na área de Medicina Estética 

d) Trabalho na área de Ultrassonografia Geral e Radiologia Médica 

PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 

 Os resumos das comunicações que serão submetidas 
deverão conter de 200 a 300 palavras, com no mínimo 
três palavras-chave e no máximo cinco palavras-chave. 
Esses resumos serão diretamente encaminhados aos 
proponentes das áreas temáticas escolhido pelo 
participante no ato da inscrição. 

 No resumo submetido à avaliação, deverão constar a) 
nome completo - autor, coautores, orientador, 
instituição de ensino vinculada, área temática, deve ter 
entre 200 e 300 palavras, contemplando objetivos do 
trabalho, indicação da fundamentação teórica, 
metodologia, discussão dos resultados parciais ou 
finais, com no mínimo três e no máximo 5 palavras-

chave. 
 O resumo relato de experiência é uma modalidade 

proposta pela quinta edição do STS a fim de promover 

para o profissional um espaço de compartilhamento de 
suas experiências. Nessa modalidade é fundamental 
que seja explanada a relação entre teoria e prática, 
evidenciando os resultados que essa experiência trouxe 

no processo de ensino, aprendizagem, tecnologia. 

NORMAS PARA PÔSTER 

 O pôster deve atender às medidas de: largura - 
80 cm; altura - 120 cm. 

 O título do trabalho no pôster deve ser idêntico 
ao título do resumo submetido durante a 
inscrição do evento. 

 No pôster deverá constar a) nome completo - 

autor, coautores, orientador, instituição de 
ensino vinculada, área temática. No pôster de 
pesquisa científica, deverão constar de forma 
legível os objetivos do trabalho, a indicação da 
fundamentação teórica, a metodologia, a 
discussão dos resultados, as conclusões e as 
referências do trabalho apresentado. 

 No pôster de relato de experiência (prática), 
deverão constar de forma legível os objetivos da 
experiência, indicação da fundamentação teórica, 

a metodologia, a discussão dos resultados da 
experiência (prática), as dificuldades (se houver), 
as conclusões e as referências do trabalho 
apresentado. 

 

IMPORTANTE:  

1. Antes de fazer a submissão dos trabalhos (pôster ou comunicação), consulte as áreas temáticas do Simpósio. A 
devida e correta identificação dos autores de cada trabalho compõe um dos pilares éticos da atividade acadêmico-
científica. Neste sentido, deve-se atentar para a indicação dos autores realmente envolvidos na produção das pesquisas 
a serem apresentadas. 

2. TODOS OS AUTORES deverão estar inscritos no Simpósio para submeter o trabalho. ATENÇÃO! Se você for inserir 
um coautor certifique-se de que: ele fez a inscrição no evento. Enfatizamos que a inscrição de quaisquer participantes 
só está completa se fizer a escolha das palestras e realizar o pagamento. 
3. Após realizada a inscrição, para a submissão dos TRABALHOS, encaminhar e-mail para magda@fatesa.edu.br, 
conforme orientações para submissão. 
4. Somente após todos os autores estarem cadastrados é que APENAS O AUTOR PRINCIPAL deverá enviar e-mail 

(magda@fatesa.edu.br) e fazer a submissão do trabalho. Os trabalhos submetidos, além do autor principal, podem ter 

até 05 coautores. 
5. No período para submissão, as propostas serão avaliadas pelos coordenadores do Simpósio que emitirá parecer de 
ACEITO, ACEITO COM CORREÇÕES ou RECUSADO. No caso de resumo ACEITO COM CORREÇÕES, o participante deverá 
proceder às correções necessárias no prazo máximo de 5 dias corridos após o recebimento do parecer. No caso de 
descumprimento do prazo, o resumo será considerado RECUSADO. 
6. É obrigatória a presença do(s) autor(es) no dia e horário estabelecidos. O autor do pôster será responsável por 

afixar, retirar e guardar seu material. É vedada a apresentação do pôster: (i) por terceiros/não autores; (ii) de trabalhos 
que não obedeçam às normas gerais de tamanho e legibilidade indicadas nestas orientações. 
7. O Comitê Científico indicará os quatro melhores trabalhos de acordo com as áreas temáticas para a 
premiação/certificação de melhor painel do evento. 
8. Serão publicados em formato eletrônico nos Anais do Simpósio e na Revista Científica EURP.  
9. Certificados e publicação: a) tanto o primeiro autor quanto os coautores, desde que devidamente inscritos e 
presentes no evento, com a consequente apresentação dos trabalhos programados, receberão certificados de 

participação. 
10. Fica a cargo do Comitê Científico a organização das atividades de modo a permitir uma breve apresentação oral, 
de cada um dos painéis programados – além de eventuais diálogos adicionais com o público nos momentos em que não 
estiver ocorrendo sessão do grupo.  

11. Os painéis ficarão expostos em local/espaço durante todos os dias do evento. A comissão organizadora, ficará 
responsável pela fixação do painel no espaço destinado a partir do primeiro dia do evento. 
12. O uso de trabalhos e pesquisas que pertençam a terceiros, parcialmente ou na íntegra, sem o devido crédito e pré-

autorização do(s) envolvido(s), constitui falta grave e poderá implicar na exclusão dos envolvidos de todas as atividades 
acadêmicas promovidas pelo V STS 2019.  

Comissão Organizadora 
V STS 2019 
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