NORMAS DE ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES
NO IV SINESPP UFPI

1. NORMAS GERAIS
1.1 Os/as autores/as de pôsteres que tiveram seus trabalhos aprovados para o
IV SINESPP apresentarão seus pôsteres em formato digital nos dias e horários
divulgados em listagem publicizada no site do evento.
1.2 Os pôsteres deverão ser apresentados mediante vídeo.
1.3 A apresentação de pôster deve conter: a) Título do trabalho b) Autor/es c)
Vinculação Institucional e/ou Profissional d) Introdução e) Objetivos f)
Desenvolvimento g) Metodologia h) Conclusão
1.4 Somente um/a autor/a designado para apresentação do trabalho irá gravar a
apresentação do pôster.
1.5 Na modalidade apresentação de pôsteres o vídeo deverá ser gravado
conforme as especificações detalhadas no item 3 (três) desta norma e todos os
autores deverão assinar o Termo de Cessão de Uso de Imagem e Voz (Anexo
I), a ser enviado em conjunto com o vídeo.
1.6 A seção de apresentação dos pôsteres acontecerá em dia e horário
estabelecido no site do evento.
1.7 Cada seção terá duração de 02 (duas) horas, dividida em 02 (duas) baterias
de 06 (seis) a 07 (sete) vídeos com 10 (dez) minutos de debates cada.

2. SOBRE O CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
2.1 O/a autor/a deverá apresentar o (s)/a (s) componente (s) do trabalho, indicar
a Instituição Acadêmica e/ou Profissional ao qual está vinculado (a).
2.2 Apresentar no vídeo: Título do trabalho, aspectos centrais da Introdução,
Objetivos, Metodologia, Desenvolvimento, Conclusão e referências.
2.3 É importante ressaltar que o vídeo contendo a apresentação do trabalho é
um convite para que os demais participantes/autores presentes em cada sala de
exposição possam conhecer o estudo científico apresentado e buscar o texto
completo, que será publicado nos Anais eletrônicos do IV SINESPP. Além disso,

o vídeo de apresentação será um importante instrumento para fomentar o
debate.

3. ORIENTAÇÕES PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO E TERMO DE CESSÃO DE
USO DE IMAGEM E VOZ
3.1 A gravação da apresentação do pôster em vídeo poderá ser feita pelo celular,
em posição HORIZONTAL.
3.2 Deverá ser gravado em um ambiente com boa iluminação (iluminação frontal
– evitar ficar embaixo da lâmpada ou nas costas) e sem ruídos.
3.3 Para o ambiente da gravação opte por fundos simples e/ou paredes lisas
com superfícies mais uniformes.
3.4 Ajustar à acústica do local da gravação, dando excelência a boa qualidade
do áudio.
3.5 Enquadrar de forma correta o rosto na gravação.
3.6 Para edição de vídeo, caso necessário, sugerem-se os seguintes aplicativos:
InShot, WeVideo, KineMaster, IMovie, VideoShow, YouCut, Vivacut. Contudo, a
edição de vídeo poderá ser realizada em aplicativo a critério do/s autor/es.
3.7 O vídeo terá duração de até 07 (sete) minutos.
3.8 O vídeo da apresentação do trabalho deverá ser renomeado com iniciais do
eixo temático + nome do (a) autor (a)-apresentador (a).
3.9 O Termo de Cessão de Uso de Imagem e Voz (Anexo I), devidamente
preenchido e assinado, deverá ser renomeado com iniciais do eixo temático +
nome (s) do (a) autor (a) do trabalho.
3.10 O vídeo e o Termo de Cessão de Uso de Imagem e Voz (Anexo I) deverão
seguir as orientações dadas e serem enviados até 15 de agosto, às 23:59h,
para o seguinte endereço: comissaopostersinespp2022@gmail.com.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O(A) autor (a) – apresentador/a do trabalho deverá estar inscrito no evento,
bem como estar presentes na sala de apresentação (Plataforma Google Meet),
que será divulgada no site do evento.

4.2 O vídeo e o Termo de Cessão de Imagem e Voz deverão obrigatoriamente
cumprir as normas apresentadas neste edital e deverão ser enviados até 15 de
agosto,

às

23:59h,

para

o

seguinte

comissaopostersinespp2022@gmail.com.
Teresina – PI, 01 de agosto de 2022

COMISSÃO ORGANIZADORA DO IV SINESPP

endereço:

ANEXO I
TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
Pelo
presente
instrumento
particular
eu,
__________________________________________, ora denominado (a)
CEDENTE, portador (a) do RG nº ________________________e CPF
nº____________________,
residente
e
domiciliado
no
município
de_______________________, Estado__________________, no endereço
_________________________________________,
CEP:
__________________________, pelo presente e na melhor forma de direito,
cedo os direitos para a publicação e AUTORIZO, de forma gratuita e sem
qualquer ônus à utilização de imagem e de voz em material produzido na forma
de vídeo, voz e imagem, em todos os meios de divulgação possíveis do IV
Simpósio Internacional Estado, Sociedade e Políticas Públicas. Os direitos por
meio dessa autorização se referem à publicação do trabalho em modalidade
pôster intitulado “INDICAR O TÍTULO DO TRABALHO”, dos autores INDICAR
NOME DE TODOS OS AUTORES. A presente autorização e cessão são
outorgados livres e espontaneamente, em caráter gratuito, não incorrendo a
autorizada a qualquer custo ou ônus, seja que título for sendo que estas são
firmadas em caráter irrevogável, irretratável, e por prazo indeterminado,
obrigando, inclusive eventuais herdeiros e sucessores outorgantes. Por ser de
minha e espontânea vontade esta Autorização\Cessão, assino o presente
documento.
( ) Autorizo a publicação no site do IV SINESPP.
( ) Autorizo disponibilizá-lo no Canal do Youtube da Universidade Federal do
Piauí/UFPI.
( ) Autorizo disponibilizá-lo no Canal do Youtube do Programa de Pós-Graduação
em Políticas Públicas da Universidade Federal do Piauí/PPGPP-UFPI.
( ) Autorizo apresentação na plataforma GOOGLE MEET.
___________, _______ de Agosto de 2022.

Nome Completo do/a(s) autor/a(es) do trabalho:

Nome Completo do/a autor/a - apresentador/a do vídeo (somente deverá ser
preenchido e assinado pela pessoa filmada no vídeo):

_______________________________________
Assinatura do/a autor/a - apresentador/a do vídeo
CPF:
E-mail:

