
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE
PAINÉIS

A sessão de apresentação de painéis ocorrerá no dia 18 de agosto
de 2017, no horário das 12:20-14:00. Os painéis deverão ser fixados no
local determinado pela Comissão Organizadora do evento logo às 8h.

Após a finalização da apresentação, os painéis deverão ser retirados
pelos autores. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por
painéis que não forem retirados até o momento do encerramento do
evento.

Cada painel deverá ter medida máxima de 0,90m de largura
por 1,00m de comprimento. Seu conteúdo deverá contemplar: título,
autor(es), introdução, objetivos claramente definidos, metodologia
adequada, resultados apresentados com clareza e conclusões
embasadas nos resultados.

Sugere-se a utilização de fita crepe ou de um cordão para a
fixação do painel, sendo proibido o uso de fita dupla face.

A apresentação do trabalho deverá ser feita pelo autor grifado
no resumo submetido, sendo permitido apenas um apresentador. O
apresentador deve estar obrigatoriamente inscrito na Jornada.

É obrigatória a presença do apresentador durante todo o tempo
da sessão de apresentação dos painéis. O certificado de apresentação
de painel só será emitido para trabalhos apresentados à Comissão
Científica durante a sessão de apresentação. A fixação do painel e
apenas a presença de qualquer um dos autores não garante a
certificação.

Os trabalhos apresentados serão avaliados por uma Comissão
Científica constituída por indicação da Comissão Organizadora do
evento.

A fim de assegurar a total imparcialidade de julgamento dos
trabalhos, membros da Comissão Científica não poderão avaliar
trabalhos nos quais atuem como co-autores. Membros da Comissão



Organizadora e da Comissão de Apoio não poderão submeter
trabalhos sendo apresentadores.

Na avaliação dos trabalhos, serão levados em consideração os
critérios abaixo relacionados. Especificamente em relação à arguição do
autor, serão considerados: o envolvimento do autor em responder às
questões dos avaliadores e o quanto o autor domina o tema apresentado.

Critérios de Avaliação Pontuação
Adequação do título ao trabalho 0 - 10,0
Relevância do tema dentro da área da Toxicologia 0 - 10,0
Adequação da metodologia aos objetivos propostos 0 - 10,0
Clareza da apresentação 0 - 10,0
Conclusão em coerência com resultados 0 - 10,0
Aspecto geral do painel 0 - 10,0
Arguição do autor 0 - 10,0
Total da pontuação 70,0

Os painéis apresentados nas categorias Iniciação Científica e Pós-
graduação que forem melhor classificados concorrerão a prêmios. Exclui-
se para a premiação dos painéis na categoria Profissional.

A proclamação dos trabalhos vencedores e a entrega dos prêmios
(categoria Iniciação Científica e Pós-Graduação) será feita durante a
Solenidade de Encerramento da XVI Jornada Científica de Toxicologia.

Os apresentadores dos trabalhos deverão estar,
obrigatoriamente, presentes na Solenidade de Encerramento do
evento para receberem os prêmios. O não comparecimento implicará
na perda do direito à premiação.

Não caberá recurso à decisão da Comissão Científica
avaliadora dos painéis. Os casos omissos serão apreciados pela mesma.


