
 

ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE O USO DOS TOTENS PARA APRESENTAÇÃO EM BANNERS 

DIGITAIS 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFPB realiza o II SIMPIF, no 
período de 20 a 23 de novembro de 2017, no Centro de Convenções de João Pessoa, com o 
intuito de promover a interação social e a disseminação da cultura e da inovação tecnológica, 
oportunizando a difusão do conhecimento produzido, atendendo, pois, a uma das importantes 
obrigações institucionais. 

O evento constitui uma ação institucional de congraçamento de toda a sua 
comunidade em torno da socialização  de  experiências e resultados de pesquisas  científicas e 
tecnológicas desenvolvidas pelos pesquisadores (servidores e estudantes) de seus diversos 
Campi.  

A apresentação dos trabalhos relativos à modalidade Iniciação Científica, Tecnológica 
acontece nos dias 21 e 22 de novembro, por áreas e horários dispostos no Quadro Informativo 
a seguir. 

 

 



A apresentação dos trabalhos ICT será feita de forma oral, com projeção em banners 

digitais, de acordo com as informações e orientações a seguir dispostas: 

1. Ao chegar ao Centro de Convenções, o autor deve dirigir-se ao local de sua 

apresentação. 

2. O banner digital é definido por área e está identificado com o número ID.  

3. O arquivo do trabalho exibido nos totens deve estar em formato PDF, para evitar 

problemas de incompatibilidade com o equipamento. Recomenda-se a criação de 

backups do arquivo (nuvem ou e-mail). 

4. Cada autor dispõe de até 10 (dez) minutos para apresentar o seu trabalho ao 

público e ao avaliador, mas, ao todo, o autor dispõe de um período de 50 

(cinquenta) minutos, conforme Tabela. 

5. Após esse tempo disponibilizado, o autor deverá deixar o totem livre para o 

próximo participante.  

6. Deve-se evitar que o tempo de preparação entre as apresentações ultrapasse o 

limite de 10 (dez) minutos.  

7. Os autores que apresentarão nos primeiros horários dos turnos manhã e tarde 

deverão chegar ao local antes do horário da sua apresentação estabelecido no 

Quadro Informativo.  

8. Os autores receberão certificado, a ser emitido pelo Portal de eventos do IFPB, 

disponível em https://eventos.ifpb.edu.br/index.php/simpif/simpif; 

9. A lista de apresentações, com horário, local, nome dos autores e títulos de 

projetos está disponibilizada no site do Portal de Eventos do IFPB, em 

Programação detalhada, e veiculada em cada turno nas telas de projeção digitais 

no Foyer do Centro de Convenções. 

10. Outras situações não previstas neste Informativo serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora do SIMPIF, com conhecimento da PRPIPG. 

 

 

João Pessoa, 17 de novembro de 2017. 
Comissão Organizadora 

 

 


