REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
• APRESENTAÇÃO ORAL
Forma: A apresentação oral poderá ocorrer com recursos multimídias. Ressaltando
que a elaboração dos slides é de inteira responsabilidade do autor e/ou coautores. Não
havendo modelo pré-estabelecido, mas recomenda-se seguir a sequência: apresentação
do tema e conceitos, objetivos, metodologia, resultados e discussões e considerações
finais.
Equipamentos disponíveis: Computador e Datashow.
Tempo de apresentação: 20 minutos para apresentação e 10 minutos para
considerações da banca avaliadora.
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE,
Campus Juazeiro do Norte/CE, situado na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, Nº 1646,
Bairro Planalto.
Data: 04 de dezembro de 2019.
Horário: 07h: 30min às 12h: 00min.

• PÔSTER
A confecção, transporte e exposição do Banner/Pôster são de inteira
responsabilidade do autor/coautor/orientador do resumo simples, cujo pôster
deverá estar fixado no local de exposição no horário de 07h: 30min, do dia 04 de
dezembro de 2019.
Materiais disponibilizados pelo evento:
Estrutura: Estrutura com sinalização indicando o número do pôster com o título do
trabalho.
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE,
Campus Juazeiro do Norte/CE, situado na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, Nº 1646,
Bairro Planalto.
Data: 04 de dezembro de 2019.

Horário: 07h: 30min às 12h: 00min.
Forma:
Exposição de pôster (obrigatório) com apresentação.
Dimensões do pôster:
Altura: 120 cm;
Largura: 90 cm.

O modelo do pôster encontra-se disponível na página da V Jornada PRODER. A
elaboração e confecção do banner é de inteira responsabilidade do autor e/ou coautores.

Check in:
1. Realize o check-in na recepção do evento e se direcione para o espaço de
apresentação do trabalho oral ou exposição do pôster;
2. Afixe o pôster de acordo com a sinalização numérica e título do trabalho;
3. O pôster ficará exposto para debate entre os participantes – conforme a
programação do evento;
4. O participante deverá estar junto ao seu pôster – para apresentá-lo e acompanhar
a avaliação do seu trabalho.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora da V Jornada Científica do PRODER.

Crato – CE, 19 de novembro de 2019.

