
 

 

 

IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO PPGD-FUMEC: DIÁLOGOS ENTRE 
O DIREITO PÚBLICO E O PRIVADO NAS INOVAÇÕES DO SÉCULO XXI  - 

10, 11 e 12 de agosto 2021. 
 

COMUNICADO AOS AUTORES DE PÔSTERES  
 
 

A Comissão Organizadora do IV CONGRESSO INTERNACIONAL DO PPGD-
FUMEC: DIÁLOGOS ENTRE O DIREITO PÚBLICO E O PRIVADO NAS 
INOVAÇÕES DO SÉCULO XXI, no uso de suas atribuições a fim de facilitar a 
apresentação dos trabalhos pelo(s/as) autor(es/as), COMUNICA ao(s/às) 
autor(as/es) de pôster(es) aprovado(s) que o arquivo a ser utilizado para 
apresentação no respectivo Grupo de Trabalho deverá ser encaminhado, 
impreterivalemnte, até o dia 09 de agosto às 23 horas e 59 minutos (horário de 
Brasília) para o e-mail posterppgdfumec@fumec.br.  Na oportunidade, resolve e 
esclarece que a disponibilização do arquivo a ser apresentado pelo(s/as) 
autor(es/as) deverá ser realizada pelo apoio técnico do Grupo de Trabalho.  
 
No ensejo, acrescenta-se que quanto à forma do(s) pôster(es) deverá ser observada 
a seguinte forma, sem prejuízo das demais previsões do Edital de Pôster Nº 01/2021.  
 

1.3 O Pôster selecionado para exposição e apresentação oral deverá obedecer às seguintes 
orientações para elaboração: 

1.3.1 Quanto à forma: 
1.3.1.1 Layout: arquivo digital elaborado em A4 com orientação em paisagem; 
1.3.1.2 Tipo: arquivo elaborado em Power point e salvo em arquivo pdf; 
1.3.1.3 Tamanho: o arquivo pdf deverá ter até 1MB. 
 

1.3.2 Quanto ao conteúdo, deverá apresentar: 
1.3.2.1 Título em destaque (maiúsculas); 
1.3.2.2 Nome dos(as) autores(as) (se for bolsista é necessário apresentar o 
nome da entidade financiadora) acompanhado da Instituição a que está 
vinculado; 
1.3.2.3 Local onde foi ou está sendo realizada a pesquisa; 
1.3.2.4 Linha de pesquisa; 
1.3.2.5 No corpo do pôster: 

1.3.2.5.1 Introdução; 
1.3.2.5.2 Tema-Problema de pesquisa; 
1.3.2.5.3 Objetivo; 
1.3.2.5.4 Método; 
1.3.2.5.5 Resultados alcançados; 
1.3.2.5.6 Referências utilizadas. 

 



 

 

 

Parágrafo único: O pôster a ser elaborado para apresentação virtual deverá conter os 
conteúdos constantes no Anexo IV deste edital, sendo que o layout do trabalho fica a critério 
dos(as) autores(as). 

 
Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021.  
 

    P.p.  
Professor Doutor Sérgio Henriques Zandona Freitas 

Coordenador do PPGD-FUMEC e Organizador do Evento 


