
SESSÃO POSTER

Mantendo a iniciativa dos SIMEXMIN anteriores, será organizada uma Sessão Pôster vinculada 
ao  evento  que  certamente  alcançará  o  sucesso  dos  anos  anteriores.  Em 2012,  haverá  a 
premiação dos melhores trabalhos, maiores informações serão divulgadas em breve.

Os trabalhos devem seguir um ou mais dos seguintes temas:

1. Programas e políticas governamentais para exploração mineral;

2. Programas empresariais na exploração mineral;

3. Métodos geofísicos em exploração mineral;

4. Métodos geoquímicos na exploração mineral;

5. Caracterização e-ou gênese de depósitos minerais;

6. Ambientes geológico-metalogenéticos brasileiros;

7. Sensoriamento Remoto, SIG, integração e interpretação de dados;

8. Áreas de conflito e desafios da exploração mineral;

9. Financiamento da exploração mineral.

SUBMISSÃO DE RESUMOS/ABSTRACTS

As normas para a preparação dos Resumos/Abstract devem ser rigorosamente seguidas. Os 
Resumos/Abstracts serão objeto de revisão e eventuais correções poderão ser solicitadas aos 
autores.

- Ter no máximo 500 palavras, incluindo título, autores e instituições a que pertencem;

- TÍTULO: grafado em fonte Arial 12, negrito, com alinhamento à esquerda; AUTORES 
& INSTITUIÇÕES: fonte Arial 11, itálico, com alinhamento à esquerda;

- TEXTO DO RESUMO: Arial 11, normal, com alinhamento justificado.

- Estar contido em uma página A4 com margens de 2,0 cm à direita, à esquerda, topo e 
base; Ter espaçamento 1,5 cm, saltando uma linha entre título e autores e outra linha 
entre autores e corpo do resumo;

- As comunicações não podem conter fotos, ilustrações, quadros, tabelas, fórmulas e 
referências bibliográficas.

O  Resumo/Abstract  é  uma  síntese  de  pontos  relevantes  dos  RESULTADOS  da 
pesquisa/estudo, em linguagem clara, informativa, concisa e direta. O texto deve representar 
uma versão que condense e concentre informações e resultados essenciais do trabalho já 
realizado ou em andamento, e não sobre o que ainda será realizado. Deverá conter o foco do 
trabalho, dados/experimentos inéditos; revisão em progresso; novas técnicas; sínteses, entre 
outros.

O Resumo/Abstract (em português ou inglês) deve ser enviado por meio digital em arquivo 
Microsoft WORD para lobato@netuno.lcc.ufmg.br ou rosalinecris@yahoo.com.br

A fim de garantir que sua comunicação seja aceita para apresentação como pôster durante o 
Simpósio e publicação no CD-ROM do evento, os Resumos/Abstracts devem ser submetidos à 
apreciação desta coordenação ATÉ O PRAZO DE 16 DE MARÇO DE 2012.

www.adimb.com.br/simexmin2012


