
                                                                           

XLII CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA 
Rio de Janeiro, 3 a 7 de agosto de 2009 

Fitopatologia  
 Ciência, Evolução e Perspectivas na era Biotecnológica  

 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 

POSTER/ ORAL RELATIVO AO RESUMO CIENTÍFICO 

 

 

ATENÇÃO: NÃO ESQUECER DE PREENCHER A FICHA DE 

INSCRIÇÃO DO EVENTO – disponível no endereço eletrônico 

http://www.fito2009.com/inscricao.html 

Informamos que os Resumos Científicos somente serão avaliados após o 

envio do comprovante de depósito e do comprovante de matrícula em Instituição de 

Ensino (no caso de estudante), legível e com a identificação do participante, para o 

e-mail fito2009@metamarketingeventos.com.br  

 

ELABORAÇÃO DE POSTER: 

 

1. Dimensões máximas do pôster - 0,90 m de largura e 1,20 m de altura.  

 

2. O título e os autores do trabalho no pôster deverão ser os mesmos contidos nos 

Resumos e na mesma ordem. 

 

3. O texto deve ser legível à distância de, pelo menos, um metro.  
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APRESENTAÇÃO DE POSTER: 

 

1. A relação dos Resumos Científicos selecionados para a apresentação em Sessão 

Pôster será disponibilizada, mensalmente, no endereço eletrônico 

http://www.fito2009.com/inscricao.html, até a data final de 01 de junho de 2009. Nessa 

relação também serão divulgados o dia, local e o horário de exposição do mesmo. 

  

2. O transporte, fixação e remoção do pôster, no horário definido, ficarão a cargo do 

autor apresentador do Resumo Científico. 

 

3. O autor indicado para a apresentação do Resumo Científico deverá permanecer 

ao lado do pôster durante toda a sessão para esclarecimentos aos interessados. 

 

4. No final de cada sessão será entregue, no local de apresentação, um (1) 

certificado de apresentação, no qual constará o título do mesmo e os nomes dos autores, 

de acordo com o texto enviado. Só receberão os certificados de apresentação de 

trabalho aqueles que estiverem com a sua inscrição homologada pela organização 

do evento. 

 

5. Não será permitida a apresentação por terceiros (não-autores e não-

inscritos). 

 

 

APRESENTAÇÃO ORAL: 

 

1. Serão seguidas as normas constantes no endereço eletrônico 

http://www.fito2009.com/docs/regrasconcurso.rtf 
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