REGULAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE PÔSTERES NA MOSTRA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E EXTENSÃO DA FACULDADE LUTERANA SÃO MARCOS

Capítulo 1
Do Regulamento Geral
1.1 Local do Evento:
O evento Mostra de Iniciação Científica e Extensão será realizado nas
dependências da Faculdade Luterana São Marcos.
1.2 Periodicidade e Duração do Evento:
O evento será realizado anualmente e terá duração de duas semanas.
1.3. Participantes
Poderão participar com a exposição de pôsteres científicos, os alunos e
professores de instituições de ensino superior, públicas e privadas.

Capítulo 2
Dos Objetivos e das Inscrições
2.1. Objetivo:
Possibilitar um espaço para a exposição de pôsteres, com base a partir de
trabalhos realizados nas disciplinas do curso, trabalhos de conclusão do curso (PP1
e PP2), casos de empresas, artigos científicos e pesquisas.
2.2. Inscrição do Trabalho:
O autor deverá efetuar a inscrição do trabalho científico conforme
divulgado no edital da Mostra.
2.4. Avaliação do trabalho:
O conteúdo do Pôster será avaliado por uma comissão de professores.
2.5. Aprovação do trabalho:
Após a avaliação dos trabalhos, será divulgada a lista dos aprovados no site
da faculdade.
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Das Normas para a Apresentação dos Trabalhos
3.1. Exposição dos Pôsteres:
- Os alunos fixarão os Pôsteres no painel disponibilizado pela Faculdade
Luterana São Marcos.
- Os Pôsteres deverão ter o tamanho padrão definido no Edital da Mostra
de Iniciação Científica e Extensão.
- Os Pôsteres deverão ter boa apresentação, não podendo estar amassado,
rasgado ou rasurado.
- Os Pôsteres permanecerão expostos durante todo o período da realização
da Mostra de Iniciação Científica e Extensão.
3.2. Retirada dos Pôsteres:
É de responsabilidade dos autores, ao fim do Evento, a retirada dos
Pôsteres, sob pena de ser descartado.
Nota: Os pôsteres custeados pela FLSM serão de domínio dessa Instituição,
podendo fazer uso em outra atividade, reciclagem e/ou descarte.
3.3. Apresentação do Pôster:
- A disposição do texto e dos dados deverá possibilitar o fácil entendimento
do público, bem como, a visualização pelas pessoas a uma distância de 1,20 m.
- Os textos devem ser sintéticos, quase esquemáticos que permitam a
leitura em curto espaço de tempo pelo público.
- O Pôster deverá conter somente o necessário, tanto em relação ao texto,
quanto a tabelas, gráficos e demais ilustrações.
- As imagens devem ter boas resoluções. Recomenda-se a utilização, no
mínimo, de 120 dpi.
- O Pôster deverá causar um impacto inicial, que capte a atenção do público
através do destaque de suas imagens.
- O Pôster deverá seguir um dos quatro modelos adotados pela Faculdade e
disponíveis no site www.saomarcos.br/mostra.
- O texto descritivo deve ser rigorosamente corrigido para evitar erros
gramaticais e de pontuação.
- Independentemente da forma das ilustrações, os dados e as informações
deverão ser verificados se estão devidamente corretos, a fim de proporcionar
credibilidade ao trabalho.
- Evitar jargões, gírias ou palavras estrangeiras que dificultam o
entendimento por parte do público que se está direcionando a mensagem.

3.4. Conteúdo do Pôster:
O Pôster deverá apresentar os seguintes itens:
a) Logotipo e Nome da Instituição de Ensino Superior;
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b) Título do trabalho: sintético, conter apenas a essência do trabalho;
c) Nome dos autores do trabalho (alunos e professores): por extenso com a
sua respectiva vinculação;
d) Endereço para contato: geralmente é utilizado o e-mail de cada autor,
mas pode ser informado apenas um único endereço eletrônico;
e) Local onde foi realizada a pesquisa (dispensado caso já contemple no
título do trabalho);
f) Corpo do texto: deverá conter os fatos e os dados mais relevantes no
trabalho que foi realizado.
3.5. Conteúdo do Trabalho:
A apresentação do Pôster será desenvolvida no corpo do texto, dividido em
subtítulos, para a melhor visualização das informações. A estrutura sugerida contém os
seguintes itens: Introdução, Metodologia, Coleta e Análise de Dados, Considerações Finais
e Referências.
- Introdução: visão geral do trabalho. Apresentar o problema de
pesquisa e os fatos que o originaram, objetivo geral e objetivos específicos,
hipótese (quando houver), justificativa do trabalho e o referencial teórico
contendo os autores e as teorias que embasaram o trabalho.
- Metodologia: apresentar o tipo de pesquisa que foi realizado no
trabalho, os instrumentos utilizados para a coleta de dados, a amostra e os
critérios para a definição da amostra.
- Coleta e Análise de Dados: Apresentar os dados encontrados na
pesquisa e a interpretação destes resultados com apoio na teoria. A análise
dos dados deve expressar a resposta ao problema de pesquisa relacionando
os dados de pesquisa com a revisão teórica realizada.
- Considerações Finais: Retomar os objetivos propostos,
confirmando-os ou refutando-os, o método que foi utilizado, os resultados
encontrados e a solução para o problema de pesquisa. O autor deve sugerir
a continuidade do estudo propondo forma de aprofundar o entendimento
da questão tratada na pesquisa.
- Referências: citações dos autores e obras mencionados no texto,
de acordo com as normas da ABNT.
3.6. Apresentação do Trabalho:
Em um dia específico a ser estipulado pela Comissão Organizadora, será
realizada a apresentação do trabalho ao público pelo autor.
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Emissão de certificados
4.1. Certificados:
- A participação dos alunos como autores dos trabalhos aprovados para
exposição neste evento contará como dez horas em atividades complementares,
por Pôster aprovado e apresentado.
- Limita-se a concessão das horas em atividades complementares a 4
(quatro) Pôsteres, por aluno/autor, por edição da Mostra de Iniciação Científica e
Extensão da Faculdade Luterana São Marcos.
- A exposição de pôsteres também dará direito aos autores a um certificado
de participação.
Alvorada/RS, 04 de maio de 2017.
Núcleo Docente Estruturante
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