NORMAS PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE
PÔSTER RELATIVO AO TRABALHO CIENTÍFICO

A relação dos Trabalhos Científicos selecionados serão enviadas por e-mail. Nesta
relação também serão divulgados o dia, local e o horário de exposição do mesmo, que a
princípio estarão disponibilizados em meio digital.
ELABORAÇÃO e APRESENTAÇÃO DE PÔSTER:
Cada trabalho apresentado na forma de e-pôster terá direito a uma área de
painel digital (telões) 0,90m de largura por 1,20m de altura (formato retrato), salvo em
formato JPEG de Alta definição.
O pôster deverá conter basicamente a seguinte sequência: Título; Autores (com
as respectivas instituições e e-mail de contato); Introdução (opcional); Objetivos; Material
e Métodos; Resultados; Conclusões (opcional); Referências (opcional).
O título e os autores do trabalho no pôster deverão ser os mesmos contidos
nos Trabalhos científicos e na mesma ordem.
Agradecimentos (opcional). As exposições deverão ser sucintas, claras e
objetivas, restringindo-se às informações essenciais em cada tópico.
A digitalização do pôster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa
ser lido a uma distância mínima de 2 m. Para isso, solicita-se usar letras, com 15 a 20 mm
de altura (72 a 85 pt) para os títulos e subtítulos e de 5 a 6 mm de altura (30 a 40 pt) para
o texto.
Os resultados experimentais poderão ser ilustrados com figuras (fotos e gráficos) e/ou
tabelas. Nas tabelas, a legenda deve ser posicionada acima do corpo da tabela, enquanto nas
figuras (fotos e gráficos), a legenda deve estar abaixo.
As citações bibliográficas (opcional) deverão ser feitas de maneira sucinta
(autor, nome da revista, volume, página inicial, ano).
A montagem do pôster no local apropriado deverá ser feita pelos apresentadores
no dia indicado na programação das apresentações que será informado posteriormente.
O autor deverá colocar o pôster no primeiro dia do evento. A entrega do trabalho no Mídia

Desk no horário definido, ficarão a cargo do autor apresentador do Trabalho Científico. O
apresentador deverá estar à disposição dos interessados em consultar seu trabalho, durante
o período reservado na programação do evento.
Será disponibilizado através do site da regional, um (1) certificado para o apresentador
do trabalho, no qual constará o título do mesmo e os nomes dos autores, de acordo com
o texto enviado. Só receberão os certificados de apresentação de trabalho aqueles
que efetivamente apresentarem o trabalho ao Mídia Desk para ser disponibilizado nos
monitores.
Lembretes:
• Prepare um painel harmonioso e atrativo. Lembre-se que o excesso de informações e
recursos pode levar ao desinteresse pela leitura;
• Utilizem em seus textos caracteres facilmente legíveis. Seu trabalho será lido à distância de
até dois metros;
• Consideramos recomendável que os autores tenham em mãos o material necessário (pen
Drive) à montagem de seus pôsteres, ressaltando que não será permitida apresentação
de pôsteres físicos pois não há área de exposição para estes.

