Orientações:

Local do Evento:
Campus do Vale da UFRGS
Av. Bento Gonçalves, 9500 (Mapa disponível na página)
Restaurante Universitário- RU 3 Novo próximo ao prédio da FAURGS ( Local diferente do ano
passado)
************************************************************************

Horários: Montagem/ Exposição de Pôster e Apresentação
Turno Manhã
Das 8h30 às 9h- Fixação do Pôster e organização de materiais para apresentação
Das 9h às 12h- Apresentações (O(s) apresentador(es) deverá(ão) permanecer junto ao
pôster no respectivo turno, o avaliador irá avaliar entre estes horários).
A partir 12h até 12h30 – Retirada do Pôster e materiais
Turno Tarde
Das 13h30 às 14h- Fixação do Pôster e organização de materiais para apresentação
Das 14h às 17h- Apresentações (O(s) apresentador (es) deverá(ão) permanecer junto ao
pôster no respectivo turno, o avaliador irá avaliar entre estes horários).
A partir das 17h até 17h30 – Retirada do Pôster e materiais.
Os alunos apresentadores terão espaço reservado apenas para a exposição do pôster, no
espaço frontal aos expositores haverá uma mesa por trabalho, para apoio de pequenas
maquetes, protótipos, laptops; internet: disponível somente conexão wireless; haverá
tomadas somente 110 v; se necessário, a escola deverá providenciar régua elétrica e

ou/extensão. Será disponibilizado recurso elétrico próximo ao expositor. Todo e qualquer
recurso de informática é de responsabilidade da Instituição de Ensino e do grupo que
apresentará o trabalho.
OBS: Não será permitida a fixação de materiais (banner, cartazes, painéis, etc.) em outros
locais.

Trabalhos Destaques
Ao final de cada turno, os membros da Comissão de Avaliação poderão indicar os trabalhos
destaques para concorrer à premiação Destaque UFRGS Jovem Pesquisador – 2016, onde
receberão um troféu. A premiação corresponde ao trabalho inscrito. A Divulgação do(s)
trabalho(s) “Destaque” ocorrerá ao final de cada dia do evento, na página do evento.

Cerimônia de entrega das premiações
A cerimônia ocorrerá no dia 16/09/2016, pela manhã (horário a definir), no Salão de Atos da
Reitoria- Campus Centro.
Local da cerimônia: Av. Paulo Gama, 110 - Campus Central UFRGS.
O trabalho premiado receberá 01(um) troféu como Destaque UFRGS Jovem Pesquisador –
2016. Mais informações estarão disponíveis na página do evento.

