Congresso de Computação Aplicada
Normas para a elaboração e apresentação do painel

Os painéis dos trabalhos aceitos devem ter as seguintes dimensões:
Largura = 90cm
Altura = 110cm
Devem contemplar os seguintes itens:
• Cabeçalho com o nome e logomarca da Instituição
• Título (idêntico ao do artigo aceito)
• Nomes dos autores e instituição (primeiro o nome do autor /
apresentador do trabalho)
• Introdução
• Objetivos
• Metodologia (Materiais e métodos)
• Resultados e Discussão
• Conclusões
• Bibliografia
• Instituição de financiamento se houver

Outras considerações
• Todos os trabalhos aprovados deverão obrigatoriamente ser
apresentados na forma de painel (Faça o download do modelo no
site do evento)
• O painel deverá apresentar clareza e também poderá ser ilustrado
com figuras, fotos, tabelas ou outros recursos gráficos
• As informações deverão ser organizadas de modo que as ideias
centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas
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Sobre a apresentação do painel
• Os painéis serão exibidos no pátio central da Unidade IV da Uniara
• Os painéis deverão ser afixados pelos autores as 18:00 no dia da
apresentação e o número de inscrição do trabalho deverá estar
identificado no painel
 Os autores deverão expor o trabalho no dia do evento (07 de
dezembro de 2016) no horário de 19:00 as 21:00
• Os painéis serão afixados em divisórias de Eucatex (gancho ou fita)
• A apresentação do painel deverá ser feita pelo primeiro autor. No
caso de impedimento justificado do mesmo, o trabalho poderá ser
apresentado por um coautor. O coautor deverá entregar (em mãos)
ao avaliador, a justificativa de ausência do primeiro autor. Não é
permitida em nenhuma hipótese a apresentação do painel por
terceiros, não autores do trabalho
• O autor deverá permanecer junto ao painel durante toda a sessão.
É importante que o mesmo não saia do local, correndo o risco do
painel não ser avaliado
• Os avaliadores ficarão em média 10 minutos em cada trabalho para
ouvir a apresentação do autor e realizar questionamentos
• O painel deverá ser retirado imediatamente após o término da
sessão de apresentação.
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