XVI CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO (ABEQUA)
NORMAS PARA AS COMUNICAÇÕES ORAIS E SESSÕES DE PAINÉIS

Prezado(a) autor(a),
Todos os apresentadores de trabalhos, quando da retirada de credencial e material do
evento, deverão confirmar a apresentação junto à Secretaria. O horário da apresentação
deverá ser rigorosamente respeitado, uma vez que haverá sessões paralelas e ao término da
sessão as salas serão preparadas para atender as próximas atividades.
Normas para as Comunicações orais: Os autores dos trabalhos selecionados para
comunicação oral terão quinze (15) minutos para fazer a apresentação e cinco (05) minutos
adicionais para perguntas. As apresentações deverão ser entregues em formato PDF, para
evitar problemas de compatibilidade de softwares. Os arquivos deverão ser entregues trinta
(30) minutos antes do início da sessão junto à Secretaria, para que todas as apresentações
estejam previamente copiadas no computador. No caso de cancelamento da apresentação por
não comparecimento do apresentador, a sessão será interrompida e reiniciada no horário
marcado para a apresentação seguinte que constar no programa. Os coordenadores das
sessões registrarão as apresentações e os certificados de apresentação serão enviados por email para os autores.
Normas para a impressão dos Painéis: O tamanho dos painéis deve ser 90 x 110 cm
(largura x altura) e serão fixados em dois cabos metálicos paralelos entre as colunas do edifício
da imagem abaixo, sendo assim, deverão ter bastões nas margens superiores e inferiores.
Também deverão ser confeccionados em material impermeável, pois a área de exposição está
sujeita a respingos na ocorrência de chuvas na hora da exposição. Caso queiram utilizar o
logotipo do XVI Congresso da ABEQUA, o mesmo encontra-se disponível para download neste
link: https://goo.gl/WVuSzm. O autor deverá estar presente para apresentar o seu trabalho no
horário determinado, previamente divulgado no site do evento. Durante as sessões de painéis
o coordenador e/ou um integrante da comissão organizadora registrará as apresentações. Os
certificados de apresentação serão enviados por e-mail para os autores.

Edifício onde serão expostos os painéis

