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Regional Student Poster Competition  

1) Quem pode participar? 
1. Está competição é exclusivamente para estudantes de graduação, os 

quais apresentam um projeto ou pesquisas realizadas na universidade ou 

no estágio.  

2. Se o estudante de graduação estiver finalizando último semestre quando 

submeter o artigo, o mesmo poderá apresentar mesmo já sendo 

graduado. Contudo espera-se em maior quantidade estudantes de 

graduação para realizar a apresentação.  

3. O competidor deve estar inscrito na 2020 BRAZIL STUDENT REGIONAL 

CONFERENCE para poder participar. 

2) Por que eu deveria participar? 
1. Se você estiver interessado em fazer uma pós-graduação, a sessão de 

pôsteres é uma ótima oportunidade para conhecer professores que 

ensinam em diversas universidades em volta do Brasil, assim podendo 

conseguir uma bolsa ou uma indicação.  

2. Caso esteja procurando um emprego ou estágio na área industrial, o 

pôster competition também é muito bom, visto que é um complemento 

para o seu currículo, demostrando que o competidor está se 

aprofundando além do que é ensinado em sala de aula.  

3) Temas 
1. Geral 

2. Engenharia de catálise e reação 

3. Alimentos, produtos farmacêuticos e biotecnológicos  

4. Separação 

5. Meio ambiente 

6. Educação 

7. Combustíveis, petroquímicos e energia 

8. Computação e controle de processos 

9. Engenharia e ciências dos materiais 
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Consulte o orientador ou os outros coautores caso não tenha certeza de 

qual tópico é melhor para o pôster. Para a seleção dos tópicos foque na essência 

do trabalho que foi feito. Por exemplo a pesquisa fundamental em materiais 

poliméricos deve ser submetida à área de “materiais”, mesmo que as aplicações 

finais possam ser para novas garrafas de bebidas, o que pode levar a colocar 

em “alimentos”. Se nenhum dos tópicos sugeridos encaixem com o seu trabalho, 

então deve ser submetido no tópico “geral”. 

4) Submissão 
1. O orientador deve ser avisado sobre a submissão, caso necessário ver 

com ele as informações que podem ou não serem divulgada. Visto que 

após a submissão e aceite o conteúdo da pesquisa se tornará aberta ao 

público, então é importante revisar o conteúdo para evitar problemas com 

confidencialidade.  

2. Deve ser feita no site da Doity. 

3. Será aceito apenas um abstract por autor, visto que o mesmo deve ficar 

durante toda a competição ao lado do pôster logo não poderá fazer mais 

que uma apresentação.  

4. Vale ressaltar que o Poster Competition é diferente do Paper Competition. 

5. A competição do pôster é individual, logo só é permitido um apresentador 

por pôster. Mas é permitido um pôster ter coautores de diferentes títulos, 

tais como doutores, pós-doutores e entre outros. Contudo só o estudante 

de graduação pode apresentar. 

6. O abstract deve ser enviado em formato.docx ou .doc. 

7. Caso após a submissão queira mudar algo, como por exemplo o tema ou 

palavras chaves por favor contatar a organização via o e-mail fornecido 

no final do edital. 

8. O participante que submeter o abstract será o apresentador. 

9. O limite de autores (e co-autores) é 3. 

10. O abstact fora do template será desclassificado.  
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5) Datas importantes  
 

Atividade Data de inicio Data final 

Submissão do abstract 04/11/2019 02/12/2019   15/12/2019 

Resposta da submissão 02/12/2019 22/12/2019   10/01/2020 

Brazil Student Regional 
Conference   31/01/2020 02/02/2020  

 

1. Observações 
1. A submissão do abstract deve ser feita no site falado no tópico 4.2; 

2. O local da apresentação será disponibilizado no dia do evento; 

3. Caso seja sugerido a mudança de tema para o autor, o mesmo deve 

confirma via e-mail em até 7 dias uteis, caso contrário será 

considerado desistência.  

6) Aceitação do trabalho  
1. O foco é aceitar a maior quantidade possível de pôsteres para apresentação, 

com base na capacidade do evento. Contudo só serão aceitos os abstracts 

enviados dentro do prazo, seguindo as formatações pré-estabelecidas e de 

um competidor inscrito no evento. Se a quantidade de pôster ultrapassar a 

capacidade será priorizada por ordem de recebimento. 

2. Incentivamos aos competidores começarem a fazer o pôster, de forma virtual, 

antes do recebimento da confirmação.  

3. Se o seu pôster não for aceito, não se preocupe, o evento conta com 

inúmeras oportunidades para interagir, aprender e conhecer engenheiros 

químicos bem-sucedidos. Não desista e mantenha seu orgulho na ChemE. 

4. Caso os corretores não aceitem seu o abstract em determinado tema, será 

sugerido a realocação dele para um outro tema mais adequado, contudo se 

o autor não aceitar o abstract será desclassificado.  

5. Só será aceito 8 pôsteres por tema. 
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7) Apresentação de pôsteres 
1. O competidor deve estar presente no horário conforme a programação do 

site, é recomendado chegar 30 minutos antes para achar o local e montar o 

pôster.  

2. O suporte e fixação será disponibilizado pelo evento. 
3. O competidor terá 10 minutos para apresentar o pôster e 5 minutos de 

perguntas e respostas.  
4. O competidor deve fica ao lado do seu pôster durante toda a competição 

para apresentar aos jurados e a outras pessoas interessadas, além de 

responder todos caso tenham dúvidas. 

8)  Julgamento 
1. Cada pôster será julgado por uma banca de 3 a 4 juízes, engenheiros 

químicos da indústria e da área acadêmica. 

2. Os juízes terão um tempo de 3 minutos para julgar o pôster e discutir. 

9) Prêmios 

1. Os prêmios serão entregues na cerimônia de premiação final, para os 

melhores pôsteres de cada tema. 

2. O prêmio irá ser divulgado no site oficial do evento: 

https://www.aichecimatec.com.br 

 

10) O que você precisa fazer depois que seu resumo for 
aceito 

1. Notificar todos os coautores da aceitação. 

2. Lembre-se de mencionar sua participação na sessão de pôsteres para os 

representantes da universidade e da empresa em que está. Ou até 

mesmo para os recrutadores na feira de estágio.  

3. Fazer o pôster e imprimi-lo.  
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11) Preparando seu pôster 
1. Não existe modelo de poster para a Regional Student conference. 
2. Tamanho do cartaz máximo de 120cm x 90cm.  
3. Os apresentadores de poster são responsáveis por trazer seus pôsteres 

para a conferencia. A AIChE não poderá imprimir os pôsteres, verifique 

os sites do local para obter informações sobre os serviços de impressão 

disponíveis. 
 

12) FAQ 
1) Existe algum equipamento audiovisual permitido nas sessões de 

pôsteres? 

● Resposta: Não, não é permitido. 

 

2) As tomadas elétricas são fornecidas às placas de pôsteres? 

● Resposta: A eletricidade NÃO é fornecida aos apresentadores de 

pôsteres. 

 

3) Como localizo o cartaz que devo usar para minha apresentação de 

pôsteres? 

● Resposta: AIChE fornecerá uma lista de apresentações com o número 

do cartaz ao lado do título do seu trabalho. 

 

4) Quando devo alocar meu poster meu pôster? 

● Resposta: Tudo depende de quão complicado é, mas de trinta minutos a 

uma hora antes da hora de início da sessão ser apropriada. 

 

5) Como meu cartaz deve ser? 

● Resposta: Deve ser feito para que o espectador possa segui-lo facilmente 

- o tipo deve ser grande o suficiente para ser visto a vários metros de 

distância - os fluxogramas devem ser simples, deixando explicações mais 

complicadas para a interação verbal entre o apresentador e os espectadores. 
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Algumas diretrizes para melhorar seu pôster podem ser encontradas aqui ou 

aqui. 

 

6) Quando devo tirar meu pôster? 

● Resposta: Imediatamente após a conclusão da sessão, a menos que 

estipulado de outra forma. 

 

7) Existe um programa de subsídios que possa cobrir as despesas de 

registro ou viagem? 

● Resposta: O AIChE não possui um programa de doações que conceda 

financiamento para atender às despesas de registro ou de viagem. 

 

 

13) Dúvidas  
Em caso de dúvida sobre este edital ou ao Poster Competition, por favor 

entrar em contato com a organização ou o coordenador da competição.  

E-mail: bsrc2020.competition@gmail.com 

 

Boa sorte! 


