1

2017 INTERNATIONAL CONFERENCE: PRIMUM NON NOCERE

Diretrizes para a apresentação do e-poster
A terceira edição do INTERNATIONAL CONFERENCE: PRIMUM NON
NOCERE tem a apresentação de e-poster presencial ou online do Brasil e do
exterior. O tema central é a Inovação em Microescala para estimular os jovens
acadêmicos

e

profissionais

interdisciplinaridade

em

a

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. O 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE:
PRIMUM NON NOCERE é organizado pelo LIPH Science Journal www.liphscience.com - com o apoio do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa
Hospitalar & Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa vinculados ao Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Universidade
Federal do Triângulo Mineiro (LIPH & LIP-CNPq/UFTM) com participação de
outras universidades, entre essas Faculdades Associadas de Uberaba
(FAZU), Universidade de Uberaba (UNIUBE), Faculdade de Talentos
Humanos (FACTHUS), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), University
of Manitoba (UofM) and Silesian University of Technology (SUT). As
apresentações do e-poster online têm publicação no LIPH Science Journal,
com aceite prévio dos autores e avalição Ad hoc, assim como na 1ª e 2ª edição
do evento, disponíveis em: http://www.liphscience.com/edicao/20

e

http://www.liphscience.com/edicao/3 As inscrições para o e-poster online ou
presencial estão disponíveis de 1º de março de 2017 até 18 de agosto de 2017
no link: http://www.liphscience.com/primum-non-nocere/icpnn/cadastrar
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2017 INTERNATIONAL CONFERENCE: PRIMUM NON NOCERE
Temática

Inovação em Microescala

Data

Dois de setembro de 2017 (Sábado)

Local

Auditório do Uberaba Apart Hotel
Avenida Guilherme Ferreira, 2400
Uberaba-MG, Brasil
Das 15h30 às 21h30

Horário

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.
O download do modelo do e-poster está disponível na Plataforma

Modelo do
e-poster

PNN, no endereço http://www.liphscience.com/primum-non-nocere
Odee-poster
é composto
por título,
autores, introdução, objetivo,
1º de março
a 18 de agosto
de 2017.

Composição
do e-poster

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

Identificação do
Relator do
e-poster

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

Limite de inscrições
do e-poster

O número das inscrições de e-poster é limitado.

Confirmação
da Inscrição

A confirmação da inscrição é automática após a efetivação da fatura

sublinhado no e-poster.

do e-poster.

Inscrição do e-poster
Baixar o modelo
do e-poster
Preencher dados
cadastrais

Fazer o download do modelo do e-poster na Plataforma PNN no
link: http://www.liphscience.com/primum-non-nocere
Preenchimento
os
dados
cadastrais
Plataforma

PNN

na

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

nocere/icpnn/cadastrar o que inclui: nome completo; link com o
Currículo Lattes, Reseach Gate ou similar do relator demais autores
e, o endereço do e-mail do relator do e-poster.
Modalidade

Especificar uma das três modalidades a seguir: Eureka (modalidade
específica para graduandos); pós-graduando ou profissional.
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Direitos Autorais e
O Relator do e-poster deve expressar por escrito a concordância
Aceite de Publicação
dos demais autores quanto à apresentação e o aceite do mesmo
para a publicação no

LIPH

Science

Journal

assim

como

demonstrado no link http://www.liphscience.com/edicao/20
O download do formulário está disponível na Plataforma PNN no
endereço: http://www.liphscience.com/premio-primum-non-nocere
Inscrição

Após o preenchimento dos dados e submissão do e-poster na
Plataforma PNN, efetua-se o envio da fatura de inscrição, conforme a
categoria profissional, via e-mail, com pagamento somente online
pelo PayPal. A cotação do câmbio é efetuada pelo PayPal. O valor
da inscrição do e-poster será conforme a modalidade: graduando ou
pós-Graduando: 240,00 reais e profissionais 480,00 reais.

Prêmio

O melhor e-poster é premiado no valor de R$1000,00.

Envio do

Envio do e-poster juntamente com o título, resumo e palavras-chave

e-poster
em português e inglês no email: contato@liphscience.com
Prazo de Inscrição do O prazo de inscrição do e-poster é de 1º de março até 18 de agosto
e-poster
de 2017.
Apresentação
Horário da
apresentação

Banca Examinadora

O relator online do e-poster deve estar conectado das 16:00 às
18:15 horas. O relator presencial do e-poster deverá estar presente
no local do Evento no mesmo horário.
A apresentação do e-poster é submetida à avaliação de Banca
Examinadora.
O relator tem 10 minutos de apresentação diante da Banca
Examinadora, de modo online ou presencial e 5 minutos para

Certificados

discussão.
O certificado do e-poster presentation é emitido ao relator e
autor(es).
discussão.
Os
certificado do relator e autor(es) é disponibilizado na Plataforma
PNN.

Outros
Contato

contato@liphscience.com

