Pitch of Science - FisFar

1. PROPOSTA
Criação de um evento anual para treinar os pós-graduandos do Programa de PósGraduação em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia a divulgarem sua
pesquisa em eventos nacionais e internacionais. Este momento certamente
contribuirá para criar uma identidade visual e conceitual para o PPGFisFar,
aumentar as chances dos nossos pós-graduandos conquistarem premiações e
adquirirem desenvoltura na apresentação de seu projeto. Além disso, a proposta
visa fornecer dados para a Comissão de Acompanhamento de Estudantes sobre o
andamento dos projetos de pesquisa dos pós-graduandos, bem como auxiliar na
identificação de problemas e projetos com potencial destaque científico. Em suma,
preparar nossos alunos para os eventos Nacionais e Internacionais que, em geral,
ocorrem no segundo semestre de cada ano.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS
2.1.A participação no Pitch of Science FisFar é obrigatória a todos os pósgraduandos que completaram pelo menos um ano de curso do programa e
aberta a toda a comunidade universitária.
2.2.Os pós-graduandos que já completaram 1 ano de curso (seja de mestrado ou
doutorado)

deverão

se

inscrever

no

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn3qkCKuBhGwY8oyyj2ffOhedldtG
LFFeDahbjLIf2pjLmHg/viewform até o dia 10 de agosto de 2018.

2.3. As apresentações ocorrerão nos dias 27, 28, 29 e 30 de agosto de 2018. O
cronograma de apresentações com o nome do pós-graduando, local, data e
horário será publicado em breve no site PPG FisFar.
2.4.Os pós-graduandos farão uma apresentação com o PÔSTER em formato
digital (PDF) que será apresentado via projeção em DATASHOW. A
apresentação será direta e curta.
2.5 A banca avaliadora será formada por 3 residentes pós doutorais do PPG
FisFar previamente aprovada pela coordenação do PPG FisFar.
2.6 Aos participantes que tiverem interesse, os PÔSTERs, depois de corrigidos,
serão impressos com as despesas pagas pelo PPGFisFar. Desta forma, teremos
uma formatação única para os trabalhos do Programa, o que será um excelente
mecanismo de divulgação.

3. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
3.1 Diretrizes para a confecção do pôster
● O pós-graduando deverá apresentar um pôster (modelo anexo – em Power
Point) que será convertido em PDF para apresentação. Dessa forma, não
será necessária a impressão do mesmo. O pôster deverá ser formatado em
inglês e a apresentação, inglês ou português, fica a critério do pósgraduando.
● A apresentação terá como tempo máximo 10 minutos, sendo o primeiro
minuto uma rápida apresentação do projeto e o restante do tempo para o
desenvolvimento do trabalho. Após a apresentação, haverá 10 min de
arguição pela banca examinadora.
● Será observada a capacidade do discente explicar seu trabalho de forma
clara, objetiva e dinâmica, além da qualidade técnica e gráfica da
apresentação.

● As avaliações realizadas pelos pós-doutorandos serão enviadas para a
Coordenação do PPG Fis-Far.
● Sugestão de alguns links para melhorar sua apresentação:
○
○
○
○
○

https://www.youtube.com/watch?v=vMSaFUrk-FA
https://www.youtube.com/watch?v=0ozwCEeaVWE
https://www.youtube.com/watch?v=IIr22p0jWjQ
https://www.unl.edu/gradstudies/current/news/presenting-research-poster
http://www.scientifica.uk.com/neurowire/tips-for-presenting-your-scientificposter-at-a-conference
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