ESCOLA SUPER IOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL (ESUDER)

3ªs Jornadas Científicas da ESUDER - 2017
INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO POSTER E RESUMO

1. DEFINIÇÃO DE UM POSTER:
Pôster é um trabalho gráfico com conteúdo técnico-científico onde se veicula para os seus
leitores objectivos, metodologias, métodos experimentais, dados, resultados e conclusões
que estão na base do trabalho.
1.1. OBJECTIVO DA SESSÃO DE POSTERS
Pretende-se com esta sessão proporcionar aos autores e interessados uma oportunidade
para discussão do conteúdo do trabalho exibido na forma de pôster, estimulando o
intercâmbio técnico-científico e eventualmente uma futura cooperação.
1.2.FORMATO DO POSTER
·

Os pôster devem ter a dimensão máxima de 90 cm de largura por 120 cm de altura
(preferencialmente o formato A0);

·

Os pôster devem ter no cabeçalho o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es)
e a afiliação institucional (lugar onde trabalham) em letras de imprensa com 2.5
cm de altura. Recomenda-se também que contenham, em letras menores, o
endereço do(s) autor(es); e

·

O pôster deve consistir em unidades estanques, cada uma representando gráficos,
fotografias, esquema ou textos, de modo geral. As unidades devem ser legíveis a
uma distância de aproximadamente 1 metro, pelo que se recomenda que tenham
dimensões mínimas de aproximadamente 22 cm x 28 cm;

·

Caso o trabalho tenha tido apoio de uma instituição do estado ou ONGs, è
necessário salientar no canto inferior do pôster com base em um logotipo da
mesma.

De modo a auxiliar o observador, é necessário que o trabalho contenha uma secção de
objectivos, clara e concisa, seguida da secção sobre metodologia/experiências. A maior
parte do trabalho deverá ser constituída por resultados, contendo as conclusões do
trabalho.

O observador do pôster deverá ser capaz de compreender o conteúdo do trabalho, mesmo
na ausência do seu autor. Este objectivo poderá ser alcançado se o autor seguir as
seguintes directrizes:
·

Organizar as unidades do pôster de forma lógica, ordenada de alto a baixo ou da
esquerda para a direita;

·

Numerar as unidades na ordem em que se desejar que sejam vistas, ou usar linhas
de ligação para guiar o observador;

·

Dividir o pôster em itens, como em qualquer trabalho técnico-científico;

·

Ter disponíveis prospectos, textos suplementares ou resumos, cartões-de-visita,
que possam ser entregues aos interessados.

1.3.AFIXAÇÃO E RETIRADA DOS POSTERS
·

Antes de afixados, os posters devem ser enviados em formato digital para o email
jcesuder2017@uem.mz para uma previa avalição pela Comissão Cientifica.

·

Os trabalhos deverão ser afixados nos painéis pelos próprios autores, uma hora
antes do início das Jornadas.

·

Os autores deverão estar presentes no local da exposição dos pôster nos períodos
programados para a sua apresentação. Caso haja mais de dois autores para o
mesmo trabalho, é imperioso que pelo menos um esteja presente no local para
fazer apresentação do pôster.

·

Os autores devem proceder à retirada dos pôster imediatamente após o termino
das jornadas.

2. DEFINIÇÃO DE UM RESUMO
O resumo é um texto que sintetiza o conteúdo de um livro ou documento abordando as
ideias principais em um número reduzido de palavras. A maioria dos resumos são
elaborados de modo que não seja necessário a consulta do livro ou documento completo
para determinar se o assunto abordado é relevante para o leitor alvo. Existem vários tipos
de resumo mas, neste contexto, trata-se de resumo informativo que aborda os objetivos,
a metodologia, resultados e conclusões de um determinado trabalho cientifico.

2.1.CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
Os proponentes de actividades de extensão deverão apresentar um plano detalhado de
actividades, incluindo o público-alvo e a relação das necessidades para a concretizaç`ao
da actividade.
Os critérios serão levados em conta na escolha dos resumos:
·

Temas relacionados com o lema das Jornadas Científicas;

·

Carácter técnico-científico;

·

Clareza, lógica e coerência do texto;

·

Originalidade;

·

Possível divulgação e/ou publicação do trabalho.

2.2.FORMATO DOS RESUMOS
·

O trabalho deve ser escrito em português, ter entre 03 a 06 páginas, incluindo
referências. Serão recusados trabalhos que excederem o tamanho limite
especificado.

·

Formato em papel A4 (210 x 297 mm), Fonte Times New Roman 12, normal,
espaço simples; margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5; 2,5; 3,5 e
2,5 cm, respectivamente. Elaborar em Word for Windows.

·

O resumo deverá estar dividido em seções e subseções: resumo (até 250 palavras),
palavras chaves, introdução e objetivos, material e métodos, resultados e
discussão, conclusões, agradecimentos (opcional), referências bibliográficas em
ordem alfabética, obedecendo às normas vigentes da ABNT e abstract
(obrigatório).

·

Tabelas: Formato retrato (mantidas na orientação da página). Não mude a
orientação da página para encaixar uma tabela grande. Em vez disso, divida a
tabela em duas ou mais mantendo a orientação retrato. O título deverá estar
localizado na parte superior, alinhado à esquerda e precedido de numeração
sequencial com números romanos. Fontes e/ou legendas deverão ser colocados na
parte inferior da tabela.

·

Figuras e gráficos: numerados em algarismos arábicos e referenciados no texto,
situados o mais próximo possível do trecho que os referencia. Os títulos devem

estar localizados na parte inferior, alinhados à esquerda, assim como legendas
e/ou fontes.
2.3. SUBMISSÃO DOS RESUMOS
·

Os docentes, investigadores e estudantes interessados deverão enviar os resumos
em formato físico, na secretária da ESUDER em envelope fechado à atenção e/ou
em formato digital (word ou pdf) para o email jcesuder2017@uem.mz,
juntamente com o formulário de inscrição. Após envio, aguardar email de
confirmação de recebimento pela comissão científica. Caso contrário, entre em
contacto pelo telefone +258 84 525 6045. Os trabalhos fora da formatação não
serão aceites.

·

Todos os resumos serão considerados e submetidos a um júri para seleção. Os
trabalhos a serem apresentados nas 3ªs Jornadas terão seus resumos avaliados por
especialistas Ad hoc e serão aprovados após análise de mérito e conformidade com
as exigências.

·

Todas as informações apresentadas nas 3ªs Jornadas Científicas serão
sistematizadas num livro que será disponibilizado aos participantes e servirá como
material de consulta pública na Biblioteca da ESUDER.

