
 

  

INFORMATIVO SUBMISSÃO DE PÔSTER 
 

1. Quem pode ser autor e orientador de pôster? 
 
Podem ser autores(as) de pôster mestres, mestrandos(as), especialistas, 
especializandos(as), graduados(as) ou graduandos(as). 
 
Podem ser orientadores(as): mestrandos(as), mestres, doutorandos(as) e 
doutores(as). Autores doutores(as) e doutorandos(as) somente poderão 
submeter trabalhos como orientadores(as). 
 
Importante: Todos os pôsteres submetidos deverão conter, preferencialmente, 
ao menos um(a) graduando(a)  ou graduado1 (última titulação obtida de 
graduação) entre os(as) autores(as). 
 

2. Qual o número máximo de autores? 

Serão admitidos pôsteres com no máximo 02 (dois/duas) autores (as), podendo-
se incluir um (a) terceiro(a), sendo esse(a), necessariamente, o(a) orientador(a) 
do trabalho. 

3. Quem poderá realizar apresentação de pôster? 

Poderão apresentar os trabalhos aprovados todos àqueles aptos à submissão 
(mestres, mestrandos(as), especialistas, especializandos(as), graduados(as) ou 
graduandos(as), exceto os orientadores, independentemente da sua titulação.  

4. Como devem ser encaminhados os resumos de pôsteres para avaliação? 
 
O resumo do pôster deverá ser encaminhado em arquivo digital dois formatos:  
Microsoft Word e em pdf. Em se tratando do resumo do pôster a ser submetido 
para avaliação, deverá preencher os requisitos relativos ao conteúdo (abaixo 
indicado), devendo, posteriormente, em caso de aprovação, ser elaborado 
arquivo digital para apresentação nos Grupos de Trabalho conforme layout, tipo 
e tamanho indicados no edital de submissão de pôsteres (Item 1.3). 
 

 
1 Não se consideram como “graduados”, para efeitos do artigo anterior, autores(as) que tenham 
iniciado  quaisquer tipos de especialização latu sensu ou stricto sensu (especializandos, 
especialistas, mestrandos ou mestres). 

 



Importante: O arquivo em formato pdf NÃO PODERÁ conter o nome dos 
autores a fim de garantir a imparcialidade das avaliações. Sobre o envio dos 
arquivos digitais vide item 3.4 do edital. 

5. O que deve conter o resumo do pôster para submissão?

O resumo do pôster deve conter: 

a) Título do Trabalho
b) Autores, instituição e local (apenas para o arquivo em Microsoft

Word)
c) Introdução;
d) Tema-Problema de pesquisa;
e) Objetivo;
f) Método;
g) Resultados alcançados;
h) Referências utilizadas.

Importante: Devem ser observadas as regras de normatização da ABNT bem 
como todas as especificações do edital. 

6. Onde será feita a submissão dos resumos dos pôsteres?

O conteúdo dos pôsteres será recebido entre o período de 09 de julho a 26 de 
julho de 2021 por meio do e-mail posterppgdfumec@fumec.br precisamente até 
às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília). 

7. Onde encontro as regras do edital para submissão de pôsteres?

O edital para submissão de pôseteres do IV CONGRESSO INTERNACIONAL 
DO PPGD-FUMEC: DIÁLOGOS ENTRE O DIREITO PÚBLICO E O PRIVADO 
NAS INOVAÇÕES DO SÉCULO XXI  encontra-se disponível no site do PPGD-
FUMEC no link: http://ppg.fumec.br/direito/wp-content/uploads/2021/07/edital-
do-IV-CONGRESSO-DO-PPGD.pdf 
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