Regras da Competição de Posters do ISLP 2016−2017
Quem pode participar?
– Grupos de 2−3 alunos (não serão aceites posters individuais)
– Dois grupos de idades para o concurso:
– Alunos nascidos em 2000 e mais novos
– Alunos nascidos em 1997 e mais novos
– Os alunos só podem fazer parte de uma equipa e só podem fazer um único poster
– Os posters têm que ser submetidos pelos professores aos coordenadores nacionais para entrarem na
respetiva competição nacional (Maria Manuel Nascimento, mmsn@utad.pt ou http://iaseweb.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators)
– Inscrição gratuita

Quando?
– Competições Nacionais
– Os posters entregues ao coordenador nacional atá à data limite de
– Anúncio dos vencedores nacionais
– Competição Internacional
– Atribuição dos Prémios no 61.º Congresso Mundial de Estatística do ISI
Marraquexe, Marrocos 2017

1.3.2017
15.3.2017

16 a 21 julho 2017

Posters
– O tema do poster é a história do teu país. Contudo, os posters deverão refletir ou ilustrar o uso, a
análise, a interpretação e a comunicação estatística ou a informação estatística e os seus resultados. No
planeamento dos projetos nos quais os posters se basearão, é importante ter em consideração as regras
de avaliação da Competição de Posters do ISLP que permitirão clarificar estes objetivos educacionais.
– Os dados usados podem ser recolhidos pelos alunos ou podem já ter sido publicados previamente por
outra pessoa (se os dados já tiverem sido publicados, a fonte tem que ser referida no poster)
– Os posters podem ser escritos na língua que desejarem
– Os poster não podem conter informação sobre os alunos ou sobre as escolas que os submeteram
– Os posters de competições internacionais anteriores não poderão voltar a ser submetidos
– Os posters têm que ter um design original e da autoria dos alunos do grupo
– Os posters têm que ser bidimensionais (numa única folha) de um só lado: tamanho máximo de A1 (841
mm x 594 mm) e um ficheiro de tamanho máximo de 10 MB
– Todos os posters a concurso, depois de submetidos, tornam-se propriedade do ISI e não serão
devolvidos
– No ato da submissão do poster, os alunos dão autorização para que o seu trabalho seja exposto
nas várias conferências do ISI, em acontecimentos especiais, em publicações e materiais
promocionais e em formato eletrónico ou na internet

