
 

 

  

 

 

   

Regras da competição do ISLP de posters de 2012−2013 

Quem pode participar? 
– Equipas de 2−3 alunos (não se aceitam posters feitos por um único aluno) 

– Em dois grupos de idades: 

– Alunos nascidos em 1997 ou mais novos (até ao 9º ano do Ensino Básico) 

– Alunos nascidos em 1994 ou mais novos (alunos do Ensino Secundário) 

– Os alunos só podem fazer parte de uma única equipa e submeter um único poster. Não são 

aceites posters de concursos de posters anteriores do ISLP. 

– Os posters devem ser submetidos pelos professors aos coordenadores nacionais (lista 

disponível em): http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/people. 

A inscrição é gratuita Quando? 
– Competição Nacional: Posters submetidos ao coordenador nacional até 25 de abril de 

2013 para o e-mail mmsn@utad.pt 
– Anúncio dos vencedores nacionais 11 de abril de 2013 

– Competição Internacional  

 Os prémios serão atribuídos no 59º Congresso Internacional do ISI em Hong Kong, na 

China de 25 a 30 de agosto de 2013. 

Posters 
– Os posters podem incidir em qualquer tópico que os alunos escolham dentro do tema 

geral − AGRICULTURA (por exemplo, agricultura e animais domésticos/ alimentos/ 
indústria/ desenvolvimento urbano, etc.) 
 

– Os dados usados podem ser recolhidos pelos alunos ou publicados previamente por 

qualquer entidade (desde que devidamente referida no poster). 

 

– Os posters podem ser escritos em português ou em inglês. 

 

– Os posters têm que ser anónimos, não podem conter referências, nem aos nomes dos 

alunos, nem aos nomes das respetivas escolas. 

 

– Não são aceites posters de competições anteriores, nacionais ou internacionais. 

 

– Os posters têm que ser originais e criativos e devem ser totalmente feitos pelos alunos. 

 

– As dimensões dos posters (uma única folha só de um lado) são no máximo as do tamanho 

A1 (841 mm x 594 mm ou em polegadas 33.1 in x 23.4 in) e o tamanho máximo do ficheiro 

que o contenha é de 8 MB. 

 

– Todos os posters a concurso tornam-se propriedade do ISI (Instituto Internacional de 

Estatística) e não serão devolvidos. 

 

– Ao submeterem um poster, os alunos dão autorização para que o seu trabalho seja 
mostrado nas várias conferências do ISI, em encontros especiais, em publicações e em 
materiais promocionais, no formato electrónico ou na Internet. 

 


