
 

ISLP Concurso de Posters 2020-2021 Regras 

Quem pode participar? 

• Equipes de 2-5 estudantes (não permitimos posters feitos por apenas um estudante). 

• Três categorias: 

o Estudantes nascidos em 2005 e mais jovens (Ensino Fundamental); 

o Estudantes nascidos em 2003-2004 (Ensino Médio); 

o Estudantes de graduação em Universidade (Sem limite de idade). 

• Os posters devem ser enviados pelos professores aos coordenadores do país, para 

participar na Competição Nacional.  (Brasil – mauren@furg.br) 

(http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators); 

• Inscrição livre. 

Quando? 

Competições Nacionais 

• Posters enviados aos coordenadores do país do ISLP.      

• Ganhadores Nacionais.                                          

 

Competição Internacional 

• Os ganhadores serão anunciados no 63 ISI Congresso Mundial de Estatística dos Países 

Baixos em julho de 2021 

O Poster de pesquisa 

• O tema da competição é o Meio Ambiente, a Biologia ou Desenvolvimento 

Sustentável. O trabalho deve embasar-se no uso, analise e interpretação de estatísticas. 

Ao planejar os posters, é importante ter em conta as regras de avaliação do Concurso de 

Poster do ISLP. 

• Os dados utilizados podem ser recompilados pelos estudantes ou publicados previamente 

por uma fonte confiável (se os fados são publicados, a fonte deve ser citada no poster). 

• Os posters podem serem feitos no próprio idioma ou em inglês. 

• Os posters não devem conter informação sobre os estudantes ou escolas de quem os 

enviou (a informação deverá ser enviada em um arquivo separado para garantir a 

igualdade na avaliação). 

• Não é permitido cartazes de concursos internacionais anteriores.  

• Os posters devem ser o desenho original e criados pelos estudantes. 

• Os posters devem ser bidimensionais (uma só folha) e unilaterais: o tamanho máximo é 

A1(841mm x 594 mm ou 33.1 in x 23.4 in) e o tamanho máximo do arquivo é o de 10 

MB. No caso do poster eletrônico, o tamanho da fonte deverá ser legível a dois metros de 

distancia em uma folha A1.  

• Todos os posters passam a ser propriedade do ISI e não serão devolvidos.  

• Os posters recebidos depois da data limite estabelecida não serão considerados para a 

competição (Brasil – 15 de março de 2021) 

• Ao enviar um poster, os estudantes não permissão para que seu trabalho seja mostrado na 

Conferência do ISI eventos especiais, em publicações e materiais de promoção e em 

formato eletrônico na internet.  

Até 15 de março de 2021 (Brasil). 

Anunciados até dia 19 de março de 2021. 

http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators

