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2015 INTERNATIONAL CONFERENCE: PRIMUM NON NOCERE 

 

GUIDELINES FOR POSTER PRESENTERS 

 

Language 

Written and oral poster presentation exclusively in English. 

 

Poster display 

The poster will be displayed throughout the event. 

 

Composition of the poster 

The poster is made up by titles, authors, introduction, objective, method, results, 

discussion, conclusion and references.  

 

Font, size and font color 

The poster meets the following rules: arial font, font size 18 and black font color.  

 

Rapporteur’s Identification at the poster 

Mailing of the authors' names in full, with the rapporteur's name underlined on the 

poster. 

 

Registration deadline 

The deadline for submitting the poster is June 15, 2015. 

 

Registration data 

The registration data on the PNN Platform include: full name of the authors with a link 

to the Curriculum Lattes, Research Gate or similar; poster rapporteur's email. 

 

Poster modality 

Specify one of the three following modalities: undergraduate (Eureka modality), 

graduate student or professional category. 

 

Copyright and publication acceptance 

The poster rapporteur must express in writing the acceptance of the other authors 

regarding the presentation of the study at the current event and publication in the LIPH 

Science Journal. The form is available on the PNN Platform. 

 

Registration confirmation 

After filling in the poster data and submission on the PNN platform, you will receive 

confirmation of registration. 
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Poster mailing 

The poster is sent on the PNN Platform. 

 

Oral presentation  

The rapporteur must be present at the event from 4:30 p.m. to 6:00 p.m. The rapporteur 

has 10 minutes for oral presentation. 
  

Interpreter 

The presence of an interpreter is allowed in the presentation together with the poster 

rapporteur. The rapporteur’s interpreter has to be properly registered in the event as a 

participant. 

 

Examination Board 

The presentation of the poster will be evaluated by an Examination Board. 

 

Certificates 

The certificates of the rapporteur and author(s) will be available at PNN Platform. 

 

 

2015 INTERNATIONAL CONFERENCE: PRIMUM NON NOCERE 

 

DIRETRIZES PARA APRESENTADORES DE PÔSTER 

 

Idioma 

Apresentação escrita e oral do poster exclusivamente em inglês. 

 

Exposição do pôster  

O poster ficará em exposição durante todo o evento. 

 

Composição do poster 

O poster é composto por título, autores, introdução, objetivo, método, resultados, 

discussão, conclusão e referências.  

 

Fonte, tamanho e cor da fonte 

O poster obedece às seguintes regras: fonte arial, tamanho da letra 18 e cor da letra 

preta.  

 

Identificação do relator no poster 

Envio dos nomes dos autores por extenso, com o nome do relator sublinhado no 

poster. 
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Prazo de inscrição 

O prazo para submissão do poster é 15 de junho de 2015. 

 

Dados da inscrição 

Os dados cadastrais na Plataforma PNN incluem: nome completo dos autores com 

link do Currículo Lattes, Research Gate ou similar; e-mail  do relator do poster. 

 

Modalidade do poster 

Especifique uma das três modalidades a seguir: graduando (modalidade Eureka), pós-

graduando ou categoria profissional. 

 

Direitos autorais e publicação 

O relator do poster deve expressar por escrito a aceitação dos demais autores sobre 

a apresentação do estudo no atual evento e publicação no LIPH Science Journal. O 

formulário está disponível na Plataforma PNN. 

 

Confirmação da inscrição 

Após o preenchimento dos dados do poster e o envio na plataforma PNN, você 

receberá a confirmação da inscrição. 

 

Envio do poster 

O poster é enviado na plataforma PNN. 

 

Apresentação oral 

O relator deve estar presente no local do evento das 16h30 às 18h00. O relator dispõe 

de 10 minutos para apresentação oral. 
  

Intérprete 

É permitida a presença de intérprete na apresentação juntamente com o relator do 

poster. O intérprete deve estar devidamente inscrito no evento como participante. 

 

Banca Examinadora 

A apresentação do poster será avaliada por Banca Examinadora. 

 

Certificados 

Os certificados do relator e do (s) autor (es) estarão disponíveis na Plataforma PNN. 
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