Posters Virtuais – Sociedade Entomológica da América
A SEA orgulha-se de proporcionar a excitante oportunidade aos entomologistas localizados
fora da América do Norte de apresentarem a sua investigação no Encontro Anual deste ano.
Muitos entomologistas localizados fora da América do Norte manifestaram interesse em
apresentar o seu trabalho no Encontro Anual da Sociedade Entomológica da América (SEA) no
passado, mas têm enfrentado problemas de financiamento para a viagem ou obtenção de visa,
barreiras linguísticas, ou outras preocupações. A SEA agora oferece uma excitante tecnologia
que permite que entomologistas de todo o mundo apresentem o seu trabalho permanecendo
no seu país – os posters virtuais da SEA.
Apresentação dos Posters Virtuais
Os “Posters Virtuais” envolvem a submissão electrónica de uma apresentação no formato PDF
standard. Assim que a apresentação seja aceite, é disponibilizada para visualização por todos os
participantes do próximo Encontro Anual, que conta com uma participação típica de 3,000
entomologistas. Será atribuído um período de tempo aos autores dos Posters Virtuais para
estarem presentes virtualmente, via Internet com chamada de vídeo, para discutirem os
resultados da sua investigação com colegas nos Estados Unidos da América. Embora a língua
oficial da Entomologia 2012 seja o inglês, serviços de tradução serão disponibilizados se
necessário.
Esta oportunidade foi projectada especificamente para permitir que entomologistas localizados
fora da América do Norte possam apresentar o seu trabalho na reunião da SEA. Como tal, não
está disponível para aqueles que residam na América do Norte, que são incentivados a
participar da reunião da SEA em pessoa.
Veja aqui um vídeo com a demonstração dos Posters Virtuais.
Porque deve apresentar um Poster Virtual nesta importante Reunião:
1. A sua apresentação será listada no programa oficial impresso da Reunião Anual da SEA 2012
e será uma apresentação científica totalmente qualificada, igual em todos os aspectos a uma
apresentação dada presencialmente e, como tal, citável.
2. O seu trabalho irá receber exposição internacional, não só de entomologistas americanos,
mas também dos outros apresentadores de posters virtuais. Poderá ver todos os outros posters
virtuais, e todos os participantes poderão ver o seu trabalho.

3. Irá receber um certificado, apropriado para emoldurar, reconhecendo e documentando a sua
apresentação nesta reunião. Poderá incorporar esse certificado na sua documentação
profissional durante o tempo que desejar.
4. O seu trabalho será protegido de uso não autorizado. O formato de visualização não será um
que possa ser facilmente editado por outros. A sua submissão será retida como prova do seu
trabalho, e terá total controlo sobre a continuidade da disponibilização do seu trabalho após a
reunião. A protecção dos direitos da propriedade intelectual têm sido um foco da tecnologia
desenvolvida desde o início e muitas medidas foram tomadas para proteger o seu trabalho.
5. Temos um “formato aberto”, o que quer dizer que o formato do poster será totalmente à
discrição do apresentador. Os nossos únicos requisitos é que seja um ficheiro PDF e que seja
escrito em Inglês. Para além disso, pode usar qualquer formado à sua escolha, incluindo figuras,
fotografias, vídeos, gravações de áudio, entre outros. Pode usar qualquer formato que
considere que apresenta melhor o seu trabalho.
Custo
Para ajudar a SEA a cobrir as despesas, será cobrada uma taxa de $150.00 USD por submissão, a
pagar aquando da submissão.
Prazos para submissão
O Programa de Posters Virtuais para Entomologia 2012 seguirá os seguintes prazos:
•
•
•
•

1 de Mayo de 2012 – Abertura da página da internet para a submissão de Posters
Virtuais. Por favor volte nessa altura para submeter a sua investigação.
16 de Julho de 2012 – Fim do prazo para submissão de sumários e pagamento da taxa
de submissão (USD $150)
2 de Novembro de 2011 – Fim do prazo para submissão do ficheiro PDF final
11-14 de Novembro de 2012 – Entomologia 2012 em Knoxville, Tennessee E.U.A.
Todos os posters em exibição.

Informação adicional sobre o processo de submissão
•

•

Uma vez que o seu poster tenha sido aceite, irá escolher os dias e horas que estará
disponível para a discussão do seu poster com os participantes da reunião ao vivo.
Poderá escolher qualquer período de tempo entre as 07h00 e as 19h00 (hora E.U.A.
Pacífico), nos dias 11 a 14 de Novembro de 2012.
Quando submeter o ficheiro final do seu poster, será também necessário que submeta
uma fotografia sua, e que forneça o seu nome de usuário do Skype. Se tem acesso uma
ligação à internet de alta velocidade e uma webcam, então poderá participar em
conversas de vídeo com os participantes durante a Reunião Anual; caso contrário estará
limitado a conversas por escrito. Quando não estiver disponível para conversas ao vivo,
os participantes também poderão submeter os seus comentários e perguntas acerca do
seu poster virtual. Todos os comentários e perguntas submetidas, e todas as suas

•

respostas escritas – dadas em tempo real ou de forma assíncrona – serão
disponibilizadas online para visualização de todos os participantes.
Durante o processo de submissão, ser-lhe-á solicitada a seguinte informação:
• Título do poster
• O seu endereço de correio electrónico
• Informação das espécies
• Nomes do(s) autor(es), morada, afiliação, e uma fotografia do apresentador em
formato GIF ou JPG.
• Sumário, que não exceda 300 palavras
• Taxa de registo de Poster Virtual (paga com Visa, MasterCard, ou Paypal)

Recomendamos que redija o seu texto num programa de processamento de texto para que
possa verificar a ortografia e contar as palavras, e só depois o copie para o formulário de
submissão.
Se tem problemas ou questões acerca de uma submissão existente, por favor contacte Rosina
Romano por correio electrónico (rromano@entsoc.org) ou por telefone (+1-301-731-4535 x3010)

Traduzido por: Lígia Cota Vieira (lvieira@vt.edu)

