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INTERNACIONAL CONFERENCE:
PRIMUM NON NOCERE 2016
Diretrizes para a apresentação do e-poster
A segunda edição do INTERNACIONAL CONFERENCE: PRIMUM NON
NOCERE terá a apresentação de e-poster online do Brasil e do exterior. O
tema principal é a Inovação em Microescala para estimular os jovens
acadêmicos

e

profissionais

interdisciplinaridade

a

em pesquisa

desenvolver

a

direcionada

ao

criatividade

e

a

empreendedorismo,

integrando diversas áreas como saúde, informática, engenharia civil, mecânica
e agronegócios, com a possibilidade de conhecer e discutir a filosofia Start Up
independente da área de atuação. A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL:
PRIMUM NON NOCERE é organizada pelo LIPH Science Journal, com o
Apoio do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa Hospitalar (LIPH), Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Universidade
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) em parceria com as Faculdades
Associadas de Uberaba (FAZU), Universidade de Uberaba (UNIUBE) e
Faculdade de Talentos Humanos FACTHUS. As apresentações do e-pôster
online terão sua publicação no LIPH Science Journal, com aceite prévio dos
autores e avalição Ad hoc, assim como na 1ª edição do evento, disponível em:
http://www.liphscience.com/edicao/20 As inscrições para o e-poster online
estarão disponíveis a partir de 16 de junho de 2016 até 15 de agosto de 2016
no link http://www.liphscience.com/premio-primum-non-nocere
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INTERNACIONAL CONFERENCE PRIMUM NON NOCERE 2016
Temática

Inovação em Microescala

Data

Três de setembro de 2016

Local

Auditório do Hotel Tamareiras. Rua Olegário Maciel, 187. Uberaba-MG,
Brasil

Horário

Das 16h30 às 21h30

Critérios do e-Poster Presentation
Idioma

Apresentação escrita e oral do e-poster exclusivamente na língua inglesa.

Apresentação

Existem duas possibilidades de apresentação do e-poster, online ou
presencial.

Modelo do

O download do modelo do e-poster estará disponível na Plataforma PNN,

e-poster

no endereço http://www.liphscience.com/premio-primum-non-nocere de
15 de junho a 15 de agosto de 2016.

Composição do

Este e-poster é composto por partes como título, autores, introdução,

e-Poster

objetivo, método, resultados, discussão, conclusão e referências. Esses
itens são obrigatórios para que o seu estudo possa ser apresentado e
avaliado. A apresentação poderá ser online ou presencial.

Fonte, Tamanho e cor

O e-poster atende as seguintes normas: fonte da letra arial, tamanho 18,

da letra

cor preta. O fundo é pré-determinado e obtido no download.

Identificação do

Envio do nome dos autores por extenso e com o nome do relator

Relator no e-Poster

sublinhado no e-poster.

Limite de inscrições

O número das inscrições é limitado, sendo 12 apresentações online e 4
presenciais.

Confirmação da

Somente o pagamento da fatura do Relator até o vencimento garantirá o

Inscrição

aceite da inscrição do e-poster.

Inscrição do e-Poster Presentation
Baixar o modelo do

Fazer o Download do modelo do e-poster na Plataforma PNN no endereço

e-Poster

http://www.liphscience.com/premio-primum-non-nocere

Preencher dados

Preencher

cadastrais

http://www.liphscience.com/premio-primum-non-nocere que inclui:

os

dados

cadastrais

na

Plataforma

PNN

a) nome completo;
b) link com o Currículo Lattes, Reseach Gate ou similar do relator e de
todos os autores.
c) e-mail do relator do e-poster
d) Nome na conta do Skype
Modalidade

Especificar uma das três modalidades a seguir:
Eureka (modalidade específica para graduandos);
Pós-graduando;
Profissional.
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Direitos Autorais e

O Relator do e-poster deverá expressar por escrito a concordância dos

Aceite de Publicação

demais autores quanto à apresentação e o aceite do mesmo para a
publicação

no

LIPH

Science

Journal

http://www.liphscience.com/edicao/20
Download do formulário está disponível na Plataforma PNN no endereço:
http://www.liphscience.com/premio-primum-non-nocere
Pagamento da

Após o preenchimento dos dados e submissão do e-poster na Plataforma

inscrição

PNN, receberá a fatura de inscrição, conforme a categoria profissional, via
e-mail, cujo pagamento efetua-se somente online pelo PayPal. O valor da
inscrição do e-Poster será conforme a modalidade:
Graduando ou Pós-Graduando: 240,00 reais (cotação do câmbio pelo
PayPal);
Profissionais: 480,00 com bônus de desconto para as primeiras 6
inscrições
Cotação do câmbio pelo PayPal.

Envio do

Envio do e-poster na Plataforma PNN, no endereço

e-poster

http://www.liphscience.com/premio-primum-non-nocere

Prazo de Inscrição

O prazo de inscrição do e-poster é de 15 de junho até 15 de agosto de
2016.

Apresentação
Horário de

O relator online do e-poster deverá estar conectado pelo Skype das 16:30

Apresentação

às 18:00 horas.
O relator presencial do e-poster deverá estar presente no local do Evento
no mesmo horário.

Intérprete

Será permitida a presença de intérprete na apresentação junto ao relator
do e-poster, nas modalidade acadêmica ou profissional. O intérprete do
relator presencial, deverá estar devidamente inscrito no evento como
participante.

Banca Examinadora

A apresentação do e-poster será submetida à avaliação de Banca
Examinadora.
O relator terá 10 minutos de apresentação diante da Banca Examinadora,
pelo skype ou presencial.

Certificados

Será emitido certificado do e-poster presentation ao relator e autor(es).
Serão emitidos certificados apenas para e-poster apresentado no período
supracitado.
Os certificados do relator e autor(es) estarão disponibilizados na
Plataforma PNN.

Outros
Contato

secretaria@liphscience.com

