
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS NO STOP 

FÓRUM  

O formulário de proposta deverá ser preenchido, contendo um resumo de no máximo 500 

palavras. Ao submetê-lo ao comitê, o relator deverá indicar sua modalidade de apresentação, 

que pode ser mesa-redonda (apresentação oral), oficina, apresentação artística, filme ou pôster. 

O formulário deve ser encaminhado até dia 10 de abril de 2017 para o e-mail: sari@stop.org.br 

com cópia para forum@stop.org.br. Todas as propostas recebidas serão acusadas. No caso de 

não recebimento de confirmação em 48 horas, o organizador deverá ser informado.  

O que são as modalidades mesa-redonda, oficina e pôster?  

Mesa-redonda: é preparada e conduzida por um coordenador, que funciona como elemento 

moderador, orientando a discussão para que ela se mantenha em torno do tema principal. Os 

participantes geralmente são especialistas que apresentam seus pontos de vista sobre o tema, 

com tempo-limite para a exposição.   

Oficina: seu objetivo consiste em aprofundar a discussão sobre temas específicos e, para isso, 

apresenta casos práticos. O público participa intensamente.  

Pôster: um meio de comunicação visual. É uma fonte de informação do trabalho realizado, 

complementada por sua apresentação oral. A rigor, um pôster é um sumário e uma divulgação 

daquilo que foi pesquisado.  

1. Nome da pessoa responsável pela proposta 

Autor Responsável por apresentar o trabalho.  

2. Título da Apresentação 

O título do trabalho deverá aparecer na primeira linha. 

3.  Área da proposta: 

Indicar se seu trabalho é da área de Gestão de Conflitos, Economia e Trabalho, Educação, 

Direitos Humanos, Mulheres, Juventude, Dialogo Inter-religioso, Arte e Consciência, Meio 

ambiente, Inovação Tecnológica, Energética, e em caso de outra, especificar.  

4. Modalidade da proposta 

Indicar se sua apresentação será em mesa redonda, oficina, apresentação artística, filme, pôster 

ou no caso de outra, especificar.  



5. Idioma da apresentação 

Indicar o idioma escolhido para a apresentação  

Orientações para Confecção do Pôster/Banner 

O pôster deverá ocupar uma folha de A4 com fonte em tamanho 10, com imagens e outros 

dados. Uma vez aprovado será dada instruções para a impressão do mesmo. 

Normas para apresentação oral na mesa-redonda  

1) Para apresentação oral na mesa-redonda, o expositor terá o tempo de 10 minutos. 

2) Cada mesa-redonda terá um mediador, determinado pelo organizador, para fazer as 

considerações referentes aos trabalhos, bem como conduzir o processo de abertura e fechamento 

das apresentações. 

Todos os participantes devem se inscrever no STOP Fórum, inclusive aqueles que farão 

apresentação de trabalhos.  

Para perguntas pedagógicas, entre em contato com sari@stop.org.br com cópia para 

stop@stop.org.br. 

Para outras informações sobre o STOP Fórum, entre em contato com forum@stop.org.br. 


