
 

 

 

Chamada para Posters 
 

O Câmpus Campinas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer e a OpenCon 2016 trazem para Campinas 

um evento satélite da OpenCon 2016. A OpenCon busca reunir estudantes e profissionais acadêmicos 

no início de carreira de todas as partes do mundo. A OpenCon serve como um poderoso instrumento 

para aqueles que querem avançar nos assuntos de Acesso Aberto, Educação Aberta e Dados Abertos. 

Por meio de uma agenda de atividades, possibilitará aos participantes construir conhecimento em 

áreas chaves nas iniciativas Open. 

 

O Comitê de Organização da  OpenCon 2016 Campinas convida os interessados a submeterem  

posters; tópicos de interesse incluem, mas não estão limitados, a: 

● Acesso Aberto: é a disponibilização on-line de artigos de pesquisa com acesso livre e 

imediato, juntamente com seus direitos de utilização; 

● Dados Abertos: são dados de pesquisa que podem ser livremente usados, reutilizados e 

redistribuídos por qualquer pessoa, sujeitos no máximo à exigência de compartilhar da mesma 

forma; 

● Educação Aberta: incentiva políticas e práticas que promovem a criação e utilização de 

recursos educacionais abertos - materiais acadêmicos que todos podem usar, adaptar e 

compartilhar livremente. 

 

Submissão: 

● baixar o modelo de poster disponível em http://bit.ly/ModeloPoster_OpenCon2016; 

● enviar o poster em formato pdf para openconcampinas@gmail.com, com cópia para o 

orientador do trabalho (deve ser usado o mesmo e-mail do orientador que consta no poster). O 

assunto do e-mail deve ser “Submissão de poster OpenCon 2016”; 

● o corpo do e-mail deve conter obrigatoriamente o seguinte texto: “Este poster está em 

conformidade com o modelo adotado e demais normas estabelecidas, tendo sido revisado pelo 

Prof. <substitua pelo nome do orientador>”. 

 

Datas importantes: 

● Submissão: até 01/10/2016; 

● Notificação de aceitação: até 15/10/2016; 

● Apresentação dos posters: 21/10/2016. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Comitê de Organização e de Apoio da OpenCon 2016 Campinas  

openconcampinas@gmail.com 

http://www.opencon2016.org/opencon_2016_campinas 

http://cmp.ifsp.edu.br/portal/ 

http://www.cti.gov.br/ 
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