SOBRASA RESCUE – GOIAS 2015 - 11 a 13 de Novembro

Regras para apresentação de trabalhos tipo pôster
O trabalho cientifico e/ou campanha de prevenção deverá ser submetidas através
do diretor estadual da Sobrasa ou chefe de delegação.
Para as equipes que apresentam trabalho científico em forma de pôster e/ou projetos de
prevenção, serão acrescidos pontos no computo geral da pontuação de sua equipe na
competição conforme o número de trabalhos apresentados, com um máximo de 2
pôsteres científicos e 2 projetos de prevenção por equipe:
Número de pôsteres/campanhas
Um pôster cientifico
Dois pôsteres científicos
Uma campanha de prevenção realizada
Duas campanhas de prevenção realizadas
Total máximo por equipe: 2 pôsteres e 2 campanhas de prevenção

Pontos ganhos na competição
pela equipe
80
140
80
140
280

POSTER CIENTIFICO
O pôster em formato de Word deverá ser enviado a <sobrasa@sobrasa.org> para sua
aprovação até dia 20 de Outubro de 2015.
Sugestão da forma de elaboração do trabalho científico:
1. O resumo enviado deverá ter um máximo de 500 palavras de texto em corpo de
letra 12.
2. Título do trabalho
3. Objetivo
4. Material e métodos (de que forma e de onde vieram os dados utilizados)
5. Resultados (o que você encontrou de positivo)
6. Conclusão (em que seu trabalho pode ajudar a outros)
7. Insira o logo da Sobrasa e de sua Instituição
8. Faça referencia no cabeçalho ao SOBRASA RESCUE – ESPIRITO SAQNTO
2014 – trabalho cientifico
9. Coloque seus contatos como referencia
Somente após aprovação do trabalho deverá ser confeccionado o pôster
Informações sobre a confecção do poster.
 Deverá ter o tamanho de 80(L)x100(H)cm (Corel ou outro programa) pois haverá
espaço na ante-sala do auditório para serem afixados e apresentados.
 Deverá conter o logotipo da Sobrasa e da instituição que representa o autor
principal.
 O pôster enviado a Sobrasa será colocado na web do evento (www.sobrasa.org).
 Para exemplos de pôster veja em
www.sobrasa.org\campeonato\rs_2005\posters.htm
CAMPANHA DE PREVENÇÃO
A campanha de prevenção deverá ser apresentada inicialmente em formato Word e
deverá ser enviado a <sobrasa@sobrasa.org> para sua aprovação até dia 20 de Outubro
de 2015.
Regras e sugestões da forma de apresentação da campanha de prevenção:
1. A campanha deverá estar em execução na prática ou ter sido executada
anteriormente.
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2. A campanha de prevenção como proposta a ser executada deverá ser apresentado
como trabalho cientifico.
3. O mesmo trabalho não poderá ser apresentado nos 2 formatos, cientifico e A
campanha de prevenção.
4. O resumo enviado deverá ter um máximo de 500 palavras de texto em corpo de
letra 12.
5. Título da campanha de prevenção
6. Objetivo
7. Material utilizado para desenvolver o projeto
8. Métodos aplicados no projeto
9. Resultados do projeto
10. Conclusão
Somente após aprovação pela Sobrasa o candidato deverá confeccionado a
campanha de prevenção em forma de pôster
Informações sobre a confecção do poster.
 Tamanho de 80(L)x100(H)cm (Corel ou outro programa), pois haverá espaço na
ante-sala do auditório para serem afixados e apresentados.
 Deverá conter o logotipo da Sobrasa e da instituição que representa o autor
principal.
 Faça referencia no cabeçalho ao SOBRASA RESCUE – ESPIRITO SAQNTO 2014
– Campanha de prevenção
 Coloque seus contatos como referencia
 O pôster enviado a Sobrasa será colocado na web do evento (www.sobrasa.org).
 Para exemplos de pôster veja em http://www.sobrasa.org/balneario-de-camboriusc-2012/

