
 

 

 
 

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTER 
 

III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES, CULTURA E LINGUAGENS 

Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
 
 

A Comissão Organizadora do III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e 

Linguagens torna pública a abertura de processo de seleção e avaliação de 

propostas para apresentação de pôsteres que serão incluídos na programação do 

evento a ser realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora no Instituto de Artes 

e Design, no período de 28 a 30 de novembro 2016. 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

• O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores e será 

analisado quanto à adequação à proposta do evento. 

• Todas as despesas necessárias à confecção do pôster e ao comparecimento no III 

Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens é de responsabilidade do 

autor do pôster. 

• Os pôsteres serão fixados e apresentados nas dependências do Instituto de Artes e 

Design da Universidade Federal de Juiz de Fora. O local definitivo será divulgado em 

data mais próxima ao evento, no site do mesmo. 

• Após a sessão de apresentação, o pôster ficará em exposição até o fim do evento. 

• É de responsabilidade do autor (ou coautores) afixar e desafixar (após o período de 

exposição dos trabalhos) seu pôster no período determinado pela Comissão 

Organizadora. 

• Caso o pôster não seja desafixado dentro do prazo estipulado, reserva-se à 

Comissão Organizadora o direito de descarte do material. 

 

 

 



 

 

 

II. INSCRIÇÕES 

• As inscrições podem ser realizadas por alunos devidamente matriculados em 

cursos de graduação e pós-graduação que tenham trabalhos que dialoguem com as 

linhas de pesquisa do programa, dispostas no site. 

• Período de inscrições: até 07 de outubro. 

• As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail: seminarioppgacl@gmail.com. O 

assunto do encaminhamento deve conter a expressão “Proposta de Poster”, seguida 

do(s) nome(s) do(s) proponente(s). 

• Para efetivar a inscrição deve-se preencher a proposta modelo disponível no site e 

encaminhá-la anexada ao e-mail: seminarioppgacl@gmail.com. 

• O conteúdo da proposta encaminhada para a seleção, bem como o conteúdo do 

pôster apresentado no III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens 

devem ser redigidos em língua portuguesa. 

• Cada trabalho submetido poderá conter no máximo 04 (quatro) autores, sendo 01 

(um) autor e 03 (três) coautores. 

• Para pôsteres com mais de um autor é necessário que seja especificado no corpo 

do e-mail os nomes dos autores e, caso aprovado, todos seus participantes devem 

pagar a taxa de inscrição para terem direito ao certificado. 

 

III. DA ACEITAÇÃO DOS TRABALHOS 

• A Comissão Avaliadora será responsável por avaliar os resumos enviados junto à 

ficha de inscrição para a aprovação do pôster.  

• A Comissão Avaliadora é soberana, não havendo possibilidade de mudanças nos 

resultados. 

• Os conteúdos dos trabalhos serão avaliados pela Comissão Avaliadora e poderão 

ser aprovados ou reprovados, não emitindo parecer nem justificativa para a não 

aprovação de trabalhos inscritos. 

• O resultado dos pôsteres selecionados será divulgado no dia 21 de outubro, no 

site do evento. 

 



 

 

 

• Os conteúdos dos trabalhos submetidos serão aprovados ou reprovados e não será 

dada oportunidade de alteração do conteúdo.  

• Os conteúdos dos trabalhos não selecionados não poderão ser submetidos 

novamente nesse evento. 

• Será admitido apenas um pôster por autor. 

 

IV. NORMAS DE FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

• O pôster deverá ter formato A1 (594 x 841 cm), vertical. 

• Ser impresso preferencialmente em papel para facilitar a fixação na parede. 

• A fonte para o corpo do texto deve ser sem serifa e de tamanho maior que 24. 

• O título deverá ser o mesmo utilizado na ficha de inscrição. Usar letras maiúsculas 

(caixa alta), tamanho 48 ou maior. 

• As imagens, gráficos e tabelas devem ser legendados. 

• O nome do autor (ou autores) deve ser acompanhado da instituição de ensino a 

qual pertence e e-mail para contato. 

• Os autores e tema devem ser idênticos àqueles enviados no e-mail de inscrição. 

Qualquer mudança deve ser comunicada à Comissão Avaliadora o mais breve 

possível para que o caso seja analisado e as resoluções sejam tomadas. 

• Serão destinados 20 minutos para a visitação dos pôsteres. É obrigatória a 

presença do autor durante a sessão de apresentação para tirar as dúvidas dos 

visitantes durante este período. 

• A Comissão Organizadora não se responsabiliza caso haja algum tipo de dano ou 

perda do pôster durante o evento. 

 

V. PAGAMENTO 

• Caso a proposta de pôster for aceita, o pagamento da inscrição para apresentação 

de pôster deverá ser realizado por conta bancária, até o dia 03 de novembro e o 

comprovante de pagamento deverá ser enviado para o e-mail do evento 

seminarioppgacl@gmail.com. 

 



 

 

 

DADOS DA CONTA POUPANÇA: 

Nome do titular: Thamara Venâncio de Almeida 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 0159 

Conta Poupança: 23757-1 

Variação: 013 

 

• Colocar como assunto do e-mail: “Comprovante de pagamento PÔSTER”. A 

inscrição só será efetuada após recebimento do comprovante. 

• O proponente deverá ficar atento se não receber a carta de aceite, que será 

enviada em até 48 horas após o envio do comprovante de pagamento. 

• Favor seguir as regras acima, para não haver imprevistos. Não nos 

responsabilizamos acaso a inscrição seja efetuada de outra maneira. 

 

VI. CERTIFICADOS 

• Serão enviados por e-mail em prazo de até 60 dias após o evento. 

 

 

 

Juiz de Fora, 01 de setembro de 2016. 

Comissão Organizadora do III Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens 


