GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PÔSTERES

Pôster (estrutura e dimensões): Material tipo lona, largura (90 cm) e altura (120 cm).
Deverá seguir à organização: título do trabalho; autor(es); instituição; grupo de
pesquisa e agência financiadora, se houver; Eixo Temático a que se vincula.
Recomenda-se que o pôster seja confeccionado com cordão para ser dependurado.
Formatação sugerida:
•

Título em fonte 60, em caixa alta e negrito; subtítulo em caixa baixa, itálico. Caso
ocupe mais que 4 linhas, diminuir o tamanho da fonte;

•

Os nomes do(a) autor(a), coautor(a), professor(a) orientador(a) (se houver) e IES
devem estar em fonte 54, negrito e centralizado;

•

O nome do grupo de pesquisa e/ou agência de fomento deve vir em fonte 54

•

O eixo temático deverá aparecer em caixa alta, negrito, fonte 54;

•

O pôster deve conter: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados (parciais
no caso de pesquisas em desenvolvimento) Conclusão e Referências. Essas
palavras devem estar escritas em fonte 54, centralizado, em caixa alta e negrito;

•

O corpo do texto deve estar em fonte 48, letras minúsculas, exceto nomes
próprios;

•

As referências devem ser as mesmas citadas no corpo do texto e devem estar
na fonte 40.

Apresentação do pôster: os autores são responsáveis pela entrega antecipada de seus
pôsteres nos stands destinados para essa finalidade, no local e dia da sessão de
apresentação - conforme programação do evento bem como pela sua retirada.
Durante a sessão de apresentação dos pôsteres é necessária a presença de, no mínimo,
um dos autores junto ao mesmo para atender o público interessado e fazer sua
integração com o conjunto de autores que participam dessa sessão nos stands
institucionais.
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