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Regras para a Competição do Poster para o ISLP 2018−2019
Quem pode participar
–
–
–
–
–
–

Equipas de 2 até 5 estudantes (posters feitos apenas por um estudante não serão aceites)
Três Divisões:
Estudantes nascidos a 2002 ou mais novos (escola secundária e 3º ciclo)
Estudantes nascidos a 1999 ou mais novos
Estudantes universitários (Licenciatura ou equivalente, sem limite de idade)
Os posters têm que ser submetidos pelos professores para os coordenadores nacionais para que
possam entrar na Competição Nacional
(http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators)
– Inscrição Gratuita

Quando?
– Competições Nacionais
– Os posters são submetidos aos coordenadores internacionais do ISLP
16 de Março de 2019
– São anunciados os Vencedores Nacionais
30 de Março de 2019
(máximo)
– International competition
Prémios Atribuídos no 62º Congresso Mundial de Estatística ISI em Kuala Lumpur, Malásia 2019
de 18 a 23 de Agosto de 2019

Posters
– Não há tema ou tópico específico necessário para que um poster seja qualificado. No entanto, os
cartazes devem refletir ou ilustrar o uso, a análise, a interpretação e a comunicação de estatísticas ou
informações e descobertas estatísticas. Ao planejar os projetos nos quais os posters são baseados, é
importante levar em conta as regras de julgamento do Concurso de Cartazes do ISLP, que
esclarecem esses objetivos educacionais.
– Os dados utilizados podem ser recolhidos pelos alunos ou previamente publicados por outra pessoa
(se os dados forem publicados, a fonte deve ser citada no poster)
– Os posters podem ser escritos em qualquer idioma
– Os posters não devem conter informações sobre alunos ou escolas que os enviaram
– Não serão aceites posters de competições internacionais anteriores
– Os posters devem ter um design original e ser a criação de alunos
– Os posters devem ser bidimensionais (numa folha individual) e unilaterais: o tamanho máximo é A1
(841 mm x 594 mm ou 33,1 polegadas x 23,4 polegadas). E o tamanho máximo do arquivo é de 10
MB. No caso de um poster eletrônico, o tamanho da fonte deve ser tal que, se fosse impresso em
A1, seria legível a partir de 2 metros (7 pés) de distância.
– Todas os posters passam a ser propriedade do ISI e não serão devolvidas
– Os posters recebidos após o prazo estabelecido não serão considerados para a competição
– Ao enviar um poster, os alunos dão permissão para que seu trabalho seja exibido em várias
conferências do ISI, eventos especiais, em publicações e material promocional, e em formato
eletrónico na internet.

