NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ESTUDOS DE CASO - APRESENTAÇÃO EM POSTER
III CONGESPRO – 10 e 11 de novembro na Faculdade de Medicina da UERN em Mossoró

O III Congresso de Gestão Pública do Oeste Potiguar (Congespro), que ocorrerá na
Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em
Mossoró nos dias 10 e 11 de novembro de 2016, contará com um espaço para troca de
experiências e para a promoção de ideiais inovadoras na Gestão Pública do Estado do Rio
Grande do Norte.
Os interessados em submeter trabalhos devem observar as seguintes regras:
1) Os trabalhos devem ser enviados no formato Word, devem ter entre 03 (três) e 06
(seis) páginas, com letras tipo Arial, tamanho 12, espaçamento simples. Margens
superior, inferior, direita e esquerda com tamanho igual a 03 (três) centímetros;
2) Deve-se evitar a identificação das pessoas no corpo do texto;
3) Será permitido até 04 (quatro) autores por trabalho submetido;
4) Os casos devem representar uma experiência real, inovadora e de sucesso no serviço
público do Estado do Rio Grande do Norte;
5) Os trabalhos devem apresentar a seguinte estrutura:
Título;
Nome dos autores;
1 Introdução;
2 Descrição do local e do problema;
3 Descrição da solução e da inovação encontrada;
Considerações finais.
6) Sugere-se o uso da ABNT para citações e referências nos casos necessários;
7) As tabelas, figuras e fotos devem estar no corpo do texto;
8) Os trabalho aprovados devem ser apresentados em formato de pôster com as
seguintes dimensões: 90 cm de largura por 120 cm de altura (noventa centímetros por
um metro e vinte);
9) É de responsabilidade dos autores a confecção e a apresentação dos trabalhos
aprovados;
10) No mínimo, um autor deverá estar próximo ao pôster no momento da apresentação;
11) Os trabalhos serão apresentados das 13h30 às 14h no dia 11/11/2016;
12) Os apresentadores devem fixar os pôsteres com meia hora de antecedência (13h);
13) Serão certificados apenas os trabalhos que forem apresentados.
Os trabalhos devem ser submetidos para o e-mail die.uern@gmail.com.
DATAS IMPORTANTES
AÇÃO
Prazo final para envio dos trabalhos
Prazo para entrega dos resultados dos trabalhos aprovados
Data de apresentação dos trabalhos aprovados

DATA
03/11/2016
08/11/2016
11/11/2016

III CONGESPRO – 10 e 11 de novembro na Faculdade de Medicina da UERN em Mossoró

TÍTULO
(CAIXA ALTA EM NEGRITO)

Nome do autor 1, email
Nome do autor 2, email
Nome do autor 3, email
Nome do autor 4, email
1 INTRODUÇÃO

2 DESCRIÇÃO DO LOCAL E DO PROBLEMA

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO /INOVAÇÃO ENCONTRADA

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS;

