
Olá congressista, nosso evento está chegando e temos alguns recados para você!! 

 

Como todos sabem nosso evento possui ênfase em sustentabilidade, portanto pedimos a 

colaboração de todos quanto a isso: 

 Tragam seus copos ou xícaras para utilizarem nos intervalos do coffee, evitando assim, 

o desperdício; 

 Disponibilizaremos porta crachás que devem ser DEVOLVIDOS ao final do evento 

para a emissão dos certificados; 

 Se atentem para a leitura dos crachás para conferência da presença, a qual será feita no 

início de cada turno. Os acadêmicos da Udesc deverão realizar a leitura no início e no 

final de cada dia para a validação da presença; 

 

 

Aos colegas que apresentarão trabalhos seguem alguns recados importantes 

também: 

 Atentem-se ao horário de pendurar os banners nas estruturas disponibilizadas no 

Centro de Eventos. Todos os trabalhos necessitam estar posicionados até o final da 

manhã (08:00 – 12:00) no dia 24 de outubro; 

 É importante que todos se programem para que os banners possuam a madeira na 

borda superior com corda, para possibilitar e padronizar a exposição dos mesmos, 

(pôsteres de papel também podem ser feitos com estas exigências); 

 Para melhor orientação, haverá numerações nos portas-banners, onde os 

apresentadores poderão consultar uma lista no dia do evento para saber onde 

posicionar os seus trabalhos; 

 Atentem-se ao horário de apresentação (14:30 – 15:30), pois durante este período 

ocorrerá a avaliação dos pôsteres. Pedimos que os apresentadores estejam 

posicionados em frente aos trabalhos com 10 min. de antecedência para evitar 

possíveis atrasos; 

 Terão direto ao certificado de apresentação apenas os congressistas que estiverem 

presentes no período da avaliação (14:30-15:30 no dia 24); 



 Só deverão ser fixados e expostos os pôsteres que receberam  aprovação por e-mail. 

Os trabalhos apresentados no V ANISUS participarão dos anais; 

 Informamos também que após as apresentações dos trabalhos, os mesmos serão 

movidos até o salão nobre do Centro de Eventos para exposição ao público, onde 

deverão ser retirados na sexta-feira, no término do coffee-break (15:00 – 15:30). Caso 

necessite retirar seu trabalho antes do prazo estipulado, por favor, entrar em contato 

com um dos nossos organizadores no dia do evento. 

 

 

 

 

Estamos esperando a todos para que seja um evento maravilhoso, nos vemos em breve!! 

Atenciosamente, Comissão Organizadora ANISUS. 


