
Diálogos Interdisciplinares em 

Linguística Aplicada: Vozes do Sul 
 

1ª CIRCULAR 

 

A Comissão Organizadora do Seminário “Diálogos Interdisciplinares em 

Linguística Aplicada: Vozes do Sul”, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de 

agosto de 2015, na Universidade Católica de Pelotas, informa: 

 

 

O PRAZO PARA SUBMISSÃO DE PÔSTERS VAI ATÉ DIA 29/07. 
Importante: A aprovação das propostas se dará mediante carta de aceite 

enviada por email até dia 31/07. 
 
 

INSCRIÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM SESSÃO DE 

PÔSTER – INSTRUÇÕES:  

 

A proposta de pôster poderá ser enviada por estudantes de Pós-Graduação e 

de Graduação por meio do envio de um resumo em letra Times New 

Roman, fonte 12, espaço simples, contendo as seguintes informações: 

Título do trabalho  

Nome do(s) autor(es), Orientador, Instituição e endereço eletrônico  

Resumo do trabalho:  objetivos, teoria, método, conclusão e referências.  

 

*Serão aceitos, no máximo, 2 (dois) autores por trabalho; todos os 

autores deverão realizar inscrição no evento.  

 

O resumo do trabalho deve ter no mínimo 200 e, no máximo, 300 palavras. 

Usar letras maiúsculas para títulos e minúsculas para o corpo do texto. 

 

*O(s) autor(es) receberão, via e-mail do evento, o aceite de sua 

proposta. 

 

 

 



Orientações para a confecção do pôster: 

 

 As dimensões do pôster devem seguir as medidas 100cm de altura por 

90cm de largura. 

 As letras utilizadas devem permitir uma leitura fácil à distância de 

um metro . Usar letras maiúsculas para títulos e minúsculas para o 

corpo do texto. Não misturar diferentes tipos de fontes e diferentes 

estilos no mesmo texto. 

 No topo do pôster, colocar o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) 

autor(es), do orientador e a instituição onde o trabalho foi 

desenvolvido. 

  Seções como “Introdução”, “Métodos”, “Resultados”, “Discussão”, 

“Conclusões” e “Referências” são importantes. 

 O texto deve ser conciso, mas suficientemente claro, não necessitando 

de explicações. 

 Pode apresentar figuras, símbolos e cores. As legendas das figuras são 

essenciais, devendo ser curtas e informativas.  

 

Os participantes com trabalhos inscritos e devidamente aprovados deverão 

permanecer junto a seus pôsters durante todo o horário previsto para Sessão 

de Pôsters.  


