
A Coordenação do I ENCONTRO ANUAL DA REDE NACIONAL DE CIÊNCIA PARA EDUCAÇÃO agradece imensamente todos os autores que submeteram seus resumos. Foram mais de 

100 resumos submetidos. 

 

 

 

 

Datas Importantes Relativas a Submissão de Resumos 

22 de julho de 2018 – Data Limite para Inscrições de Autores Apresentadores 

 

PREZADOS AUTORES, A DATA LIMITE PARA MANIPULAÇÃO DOS RESUMOS APROVADOS SERÁ DE 16/07 A 20/07. 

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR 

( https://icongresso.mcibrazil.itarget.com.br/estacao/index/index/evento/33 ) 

 

 

OBS: Esclarecemos que o cadastro dos coautores é necessário pois a emissão dos certificados é realizada online, como o sistema não realiza uma leitura dos autores/coautores que estão 

descritos no arquivo submetido, caso os autores/coautores não estejam cadastrados, os mesmos não constarão no certificado de apresentação do resumo. Sugerimos que utilize o tutorial 

disponivel abaixo como guia.  

 

 

 

 

 

Formato Pôster 

LISTA DE RESUMOS APROVADOS 

TUTORIAL PARA MANIPULAÇÃO DE RESUMOS 

APROVADOS 

https://icongresso.mcibrazil.itarget.com.br/estacao/index/index/evento/33
https://icongresso.mcibrazil.itarget.com.br/estacao/index/index/evento/33
http://cienciaparaeducacao.org/wp-content/uploads/2018/07/LISTA-DE-TRABALHOS-APROVADOS.pdf
http://cienciaparaeducacao.org/wp-content/uploads/2018/07/TUTORIAL-EDI%C3%87%C3%83O-DE-TRABALHOS.pdf
http://cienciaparaeducacao.org/wp-content/uploads/2018/07/TUTORIAL-EDI%C3%87%C3%83O-DE-TRABALHOS.pdf


O formato do pôster deve ser de 90 cm de altura X 120 cm de altura, com bastão e corda e sua edição (fontes, cores, tabelas e gráficos) poderá ser elaborada livremente pelo autor. Sugerimos 
utilizar o modelo disponível a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
É importante que o autor apresentador esteja presente no horário estipulado no Programa para que o pôster seja apresentado aos interessados. 

 

IMPORTANTE 

 

O pôster precisará ser afixado para apresentação durante o Evento, seguindo os horários: 

 

Período para afixação: Dia 03 de agosto a partir das 08h00. 

Período para retirada:  Dia 03 de agosto após às 18h00.  

 

Note: Pôsteres que não forem retirados neste período serão descartados. 

 

A Coordenação disponibilizará os materiais necessários para fixação dos pôsteres. 

 

Solicitamos aos autores apresentadores que ainda não realizaram sua inscrição e pagamento que o realizem impreterivelmente até 22 de julho de 2018. 

 

Após esta data, os trabalhos que não possuírem o autor apresentador devidamente inscrito, não terão direito a apresentação. 

                                       

 

Para quaisquer informações futuras não hesite em nos contatar pelo telefone 11 3056.6000 ramal 8659 e e-mail trabalhoscientificos@mci-group.com 

TEMPLATE PÔSTER 

mailto:trabalhoscientificos@mci-group.com
http://cienciaparaeducacao.org/wp-content/uploads/2018/07/Modelo-p%C3%B4ster.pptx

