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ORIENTAÇÕES DO PÔSTER  
XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – UFPI - 2017 

 
 

1. FORMATO: o pôster deve ser confeccionado dentro dos limites 1,00 m de 
largura por 1,20 m de altura. Deve conter a logo marca da UFPI e, no 
apoio/agradecimento, o órgão que financiou a bolsa ou a pesquisa, com a 
logomarca. 
 
2. CONTEÚDO: o pôster deve corresponder ao que foi informado no resumo 
expandido, podendo conter informações complementares que sejam relevantes 
para o conhecimento do leitor. Não deve conter coautor(es) e coorientador(es). 
 
3. O pôster poderá ser redigido e apresentado em língua inglesa. Neste caso, o 
discente deverá informar à CPES, a opção pela língua inglesa até o dia 15 de 
outubro de 2017, por e-mail pesquisa@ufpi.edu.br, assunto: Pôster XXVI SIC 
2017- INGLES.  
 
4. APRESENTAÇÃO: o apresentador do pôster deve ser o discente que 
participou do programa no período de 2016-2017, caso o mesmo esteja 
ausente de Teresina por motivo de trabalho, pós-graduação ou outro, o 
orientador deverá encaminhar justificativa para CPES/PROPESQ. O pôster não 
deverá ser exposto.  
 
5. A UFPI pagará a impressão dos pôsteres dos discentes do Programa de 
Iniciação Voluntária 2016-2017. Os discentes ICV 2016/2017 deverão 
entregar na Coordenação de Pesquisa, no período de 16 a 18 de outubro de 
2017, CD-ROM contendo o arquivo do banner em PDF. Os alunos dos Campi 
de Bom Jesus, Parnaíba, Floriano e Picos deverão entregar na Coordenação 
de Pesquisa Local e esta enviará para a CPES via malote. O banner já 
impresso será entregue no período de  30 de outubro a 03 de novembro de 
2017, na Coordenação de Pesquisa.  
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