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FEIRA DE BOAS PRÁTICAS

INSCRIÇÃO: FEIRA DE BOAS PRÁTICAS

A Feira de Boas Práticas é um espaço dedicado para compartilhar experiências e resultados
referentes à prática da cooperação em diferentes contextos: empresas, escolas, governos,
comunidades, ONGs, famílias e no processo de descoberta pessoal.

IMPORTANTE:
Para inscrever seu Pôster é preciso que sua inscrição no FICOO já esteja feita.

1.

Prazos:
●

Inscrição: Envie o resumo da sua proposta de Pôster, até o dia 30/08/18, para
ficoo@ficoo.org

●

Confirmação: Você receberá um email-resposta até o dia 10/09/18.

2. O Resumo:
●

Título em caixa alta, subtítulo (que vem após os dois pontos, quando houver) em caixa
baixa, negritados e centralizados, seguido do Nome da autoria (margem à direita, sem
negrito). O texto do resumo deve conter entre 250 a 300 palavras, em espaço simples
justificado. Abaixo do resumo devem ser colocadas 3 palavras-chave (todas com iniciais
maiúsculas, separadas por ponto) e o com-tato da autoria (fone, email, etc.).

3. O pôster:
●

Material: Ser confeccionado em lona plástica ou outro material, tendo um cordão na parte
superior para permitir que seja fixado.

●

Dimensões: Largura: 98 cm, Altura: 126 cm.

●

Conteúdo: O título deverá ser idêntico ao que foi encaminhado para avaliação do trabalho.
Constar a autoria e instituição, se for o caso. Um pequeno texto que apresente o local, grupo
e período em que a experiência aconteceu; as metodologias colaborativas utilizadas; os

resultados celebrados; as referências bibliográficas consultadas. Fotos e outros tipos de
ilustrações são bem-vindos.

3. Quando?
●

A Feira de Boas Práticas será realizada no dia 13/10, das 11h30 às 13h00.

4. Onde?
●

Em um único ambiente, onde todos os Pôsteres estarão expostos para a visitação de toda a
Comum-Unidade FICOO.

5. Com que?
●

A organização do FICOO disponibilizará um porta pôster, mesa e 04 cadeiras. Os demais
equipamentos e materiais necessários deverão ser providenciados por você.

Sigamos juntos!

Maria da Conceição Souza e Roberto Martini
Curadoria da Feira de Boas Práticas
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