Concurs de pòsters del congres InnoFUTUR

Amb motiu de la realització del Congrés “InnoFUTUR: desenvolupament sostenible i noves
perspectives mediambientals” que se celebrarà els dies 25, 26 i 27 de novembre, organitzat pel
grup d’Innocampus Explora, xarxa col·laborativa d'activitats multidisciplinàries del Campus de
Burjassot-Paterna de la Universitat de València, es presenta el Concurs de Pòsters del Congrés
InnoFUTUR: desenvolupament sostenible i noves perspectives mediambientals.
Aquest concurs té com a objectiu fomentar la participació dels alumnes i docents en l'àmbit de
la investigació i divulgació en el tema del desenvolupament sostenible des dels seus respectius
camps de coneixement, amb la condició de generar una visió multidisciplinària del tema.
Per tant, la temàtica principal dels treballs haurà de ser el desenvolupament sostenible, o temes
relacionats (canvi climàtic, crisis energètiques, perspectives mediambientals, etc.), i l'àrea del
coneixement des del qual tractar la temàtica podrà ser qualsevol.
A continuació, s'especifiquen les BASES DEL CONCURS DE PÒSTERS després d'una informació
introductòria de rellevància.

Informació rellevant
Persones destinatàries
•
•

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs 20212022, en qualsevol tipus d'estudi universitari.
Equip docent i investigador associat a la Universitat de València.

Període de presentació
•

Des de la publicació d'aquestes bases en les xarxes socials d'Innocampus Explora
(Twitter:
@Innocampus_UV;
Instagram:
@innocampusuv;
Página
web:
https://www.uv.es/innocampus/es/innocampus.html) fins al día 19 de novembre del
2021 a les 23:59. Els treballs s'enviaran per correu a innocampus@uv.es.

Premis
•

3 premis que consistirà cadascun en un val de 100€ per a la Tenda de la Universitat de
València i un llibre d'Andreu Escrivà
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BASES DEL CONCURS
NORMES COMUNS
1.

Els pòsters presentats al concurs podran estar realitzats de manera individual o de
manera grupal, sense límit d'autors o autores.

2.

És requisit imprescindible per a participar ser alumnat de qualsevol mena d'estudi
universitari en la Universitat de València, formar part de l'equip investigador o
docent d'aquesta, o estar vinculat a la Universitat de València.

3.

Es podrà presentar un únic treball per persona o equip. El treball haurà de ser
original, a pesar que els resultats o informació present en el pòster provinga
d'experiències no realitzades pels autors o autores.

4.

La temàtica del treball és el desenvolupament sostenible i les noves perspectives
mediambientals, i tots els temes relacionats amb aquesta. Qualsevol treball original
que puga relacionar-se amb la temàtica principal serà acceptat. La divisió dels treballs
es realitzarà segons l'àrea des del qual s'enfoque (Matemàtiques, Física, Ciències
Biològiques, Farmàcia, Economia, Enginyeria, etc.). Podran ser pòsters divulgatius o
científics, sempre que tracten el tema proposat.

5.

És requisit indispensable estar registrat en el Congrés per a poder participar. Es pot
accedir al registre a través de la pàgina web de Innocampus Explora.

6.

Hi haurà un total de 3 premis que aniran destinats als 3 millors pòsters presentats al
congrés. El premi consistirà en un val de 100 € per a la Tenda de la Universitat de
València i un llibre d'Andreu Escrivà.

PRESENTACIÓ DE PÒSTERS
1. El pòster deurà incolure els següents apartats:
• Títol
• Autors o autores
• Resum
• Introducció
• Desenvolupament
• Conclusions
• Referències
• Agraïments (si calguera)
2. El pòster deurà enviar-se a innocampus@uv.es en format .pdf fins al 19 de novembre a
les 23:59. Els autors indicaran la seua preferència de presentar el pòster en la sessió de
matí o la sessió de vesprada del congrés del dia 25 de novembre.
3. El pòster deurà incloure el logotip del congres InnoFUTUR, així com les dates de
celebració de l'esdeveniment. A més, caldrà afegir el logotip de la Universitat de
València.
4. Cada pòster serà exposat durant la realització de la part presencial del congrés els dies
25 de novembre (en l'Hall de la Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà”) i 26 de novembre
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(en l'Hall de Farmàcia). Els autors o autores hauran de presentar el pòster el dia 25 de
novembre en la sessió de matí o vesprada, segons la seua preferència indicada.
5. Els pòsters hauran de tindre grandària A0 (84.1x118.9 cm), cal tindre-ho en compte a
l'hora de dissenyar el pòster en el programa que s'utilitze (exemple: Powerpoint).
6. La impressió dels pòsters serà a càrrec de Innocampus-Explora. Els pòsters estaran
disponibles el dia 25 de novembre i seran col·locats per l'organització de InnocampusExplora.

ENVIAMENT DE RESUMS
És necessari que els autors o autores dels pòsters envien un resum (abstract) al grup de
Innocampus, juntament amb el pòster, emprant la plantilla que es troba en la nostra web. El
resum s'haurà d'enviar al correu innocampus@uv.es en format .doc.
Els autors o autores disposaran d'una plantilla en format .doc en la pàgina web de Innocampus
que podran descarregar i emplenar per a facilitar un format homogeni.
Els resums seran publicats en el Llibre d'Actes del Congrés.

JURAT
El jurat serà el Comité Científic d'Innocampus Explora. Este comité estarà composat pel
professorat responsable de les diferents àrees de coneixement. La composició definitiva dels
membres del jurat es farà pública a través de la web abans de la data de finalització d'inscripció.
• Les decisions del jurat seran inapelables.
• En cas de que ocòrrega qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases, el jurat tindrà
potestat per a resoldre'l.
• La decisió de jurat es farà pública en finalitzar el congrés i es publicarà el nom dels
autors i autores premiats en la pàgina web

PREMIS
Es concediran un total de 3 premis als millors treballs, que consistiran en un val de 100€ per a la
Tenda de la Universitat de València i un llibre d'Andreu Escrivà. La resolució del concurs tindrà
lloc en finalitzar el congrés. Es contactarà amb els autors o autores premiats per a entregar els
premis.

ACEPTACIÓ DE LES BASES
a) Qualsevol persona participant accepta totes les bases de la present convocatòria.
b) L'incumpliment d'alguna de les normes podrà ser motiu suficient per a anul·lar-ne la
participació.
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