Trajetórias, narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns
3 a 5 de julho de 2019, Brasília - DF, Brasil

7a CIRCULAR | PÔSTERES
1. O EVENTO
O Terceiro Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL) 3o CIPIAL - será realizado nos dias 3 a 5 de julho de 2019, no campus Darcy Ribeiro da
Universidade de Brasília (UnB), em Brasília - DF, Brasil, com o tema central “Trajetórias,
narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns”.
A presente circular visa oferecer orientações gerais sobre a apresentação de
pôsteres durante o congresso.
2. OS PÔSTERES
Para garantir um padrão na apresentação dos pôsteres, os autores devem adotar
o

modelo

(template)

<www.even3.com.br/3cipial>

disponível
e

para

também

download
no

site

na

plataforma

do

congresso

<http://www.congressopovosindigenas.net/apresentacao/circulares/>.
O modelo (em formato pptx) já se encontra nas dimensões recomendadas pela
Comissão Organizadora Local (COL) do 3o CIPIAL: 70 x 100 cm. Assim, ao preencher o
modelo, o autor garantirá que o pôster tenha o formato e as dimensões recomendadas.
No corpo do arquivo modelo, há outras recomendações quanto à forma do
pôster:
a) O título do pôster deve estar em Arial tamanho 54, negrito, centralizado;
b) O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar em Arial 32, negrito, centralizado,
preto;

c) A afiliação e o(s) endereço(s) de e-mail devem ser em Arial 22, negrito,
centralizado;
d) Os títulos de seção devem ser em Arial 32, negrito, centralizado;
e) Todos os demais textos no corpo do pôster devem estar em Arial 22, normal,
justificado, preto;
f) Negritos e itálicos podem ser utilizados para dar ênfase a trechos
importantes, mas devem ser usados com parcimônia (parágrafos inteiros não
devem estar enfatizados em negrito, por exemplo);
g) Legendas de figuras e tabelas devem estar em Arial 18, negrito, centralizado
abaixo da figura ou da tabela;
h) O texto dentro das figuras (legendas, números etc.) e das tabelas deve ter
tamanho similar às dimensões das legendas (Arial 18) de forma a poderem
ser lidos a 1,5m de distância;
i) Parágrafos devem ser separados por 12 pt. O mesmo se aplica para
Marcadores e Numerações;
j) Para beneficiários de instituições de fomento, sugere-se que se utilize a parte
inferior do pôster para inclusão de logomarca(s).
k) As referências bibliográficas devem obedecer às normas da ABNT
(www.abnt.org.br).
A impressão do pôster é de responsabilidade do autor. O pôster deve ser
impresso em material adequado (formato lona de vinil) e apresentado no momento de
credenciamento no evento. É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão
para pendurar.
3. AS APRESENTAÇÕES
Os pôsteres serão apresentados em sessões especiais programadas para os dias
3 a 5 de julho, no Centro Comunitário Athos Bulcão, do campus Darcy Ribeiro, da
Universidade de Brasília, conforme programação divulgada no site do congresso.
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Será obrigatória a presença de um dos autores no horário previsto para a
exposição oral do pôster. Todas as sessões contarão com a participação de mediadores,
que conduzirão as apresentações por eixos temáticos e conforme metodologia própria
do congresso.
Serão destinados de 5 a 10 minutos para a exposição oral de cada pôster.
4. A PROGRAMAÇÃO
As apresentações de pôsteres serão organizadas em sessões, conforme os Eixos
Temáticos do 3o CIPIAL, que serão realizadas nos dias 3 a 5 de julho de 2019, no Centro
Comunitário Athos Bulcão da Universidade de Brasília. As sessões previstas em cada um
dos dias serão realizadas de forma simultânea, conforme o calendário a seguir:
3 de julho, de 17 às 19h: Alimentação indígena; Gênero e etnicidade; Saúde e
medicina indígena; Educação para a diversidade (primeira parte);
4 de julho, de 17 às 19h: Política, cidadania e direitos indígenas; Problemas
sociais indígenas em contextos urbanos; Terras e territorialidades indígenas; Educação
para a diversidade (segunda parte);
5 de julho, 10 às 12h: Artes, literaturas e comunicação indígena; História e
memória; Educação para a diversidade (terceira parte).
5. CONTATOS
E-mail: 3cipial@gmail.com
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL)
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