
 
 

 

 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PÔSTER 

 

1. Para confeccionar seu pôster, use o MODELO de Template fornecido pela 

Organização no site do evento. O cabeçalho e as logomarcas deste modelo são 

obrigatórios, devendo ser, preferencialmente, utilizados nas dimensões fornecidas. 

 

2. O pôster deverá ter a seguinte metragem: 0,90 m de largura X 1,20 m de altura e 

dispor de uma alça, para ser perdurado no porta-banner.  

 

2. O conteúdo do pôster, inclusive o seu título, deverá ser escrito em inglês e 

coerente com o respectivo trabalho aprovado pela Comissão Científica. 

 

3. Os pôsteres deverão apresentar os seguintes itens: Título; Autor(es); Filiação do(s) 

Autor(es); Introdução (incluindo o(s) Objetivo(s)), Métodos ou Referencial Teórico, 

Resultados (e/ou Discussão) e Conclusões. Os demais itens são opcionais. No 

template do Pôster, as cores e a ordem dos itens são apenas ilustrativas, podendo ser 

alteradas. 

 

4. Dê preferência para a fonte Arial, que apresenta maior qualidade de impressão. 

 

 4.1. O título deverá estar em negrito, caixa alta, centralizado e com tamanho 

entre 60 e 72pt.  
 

 4.2. Abaixo do título, em negrito, com fonte em tamanho 40pt, deverão 

aparecer o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a filiação (fonte 28pt). Indicar com um 

asterisco o autor que fará a apresentação do pôster.
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 4.3. Para o corpo do texto, recomenda-se tamanho da fonte de 32pt, podendo 

ser reduzido até 24 pt. 

 

5. Ilustre os resultados experimentais com figuras, gráficos e tabelas (se for o caso).  

 

6. Certifique-se da data de sua apresentação, disponível no site do evento.  

 

                                                           
1 OBS. Excepcionalmente, serão publicados nos Anais do Simpósio todos os Abstracts de autores 

inscritos, mesmo que o pôster não seja apresentado. Porém, nesse caso, é necessário informar à 

Organização do Evento, para fins de ajustes nas sessões de pôster. 
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7. No dia da sua apresentação, localize seu porta-banner com a ID do seu trabalho e 

pendure seu pôster nele logo pela manhã. Antes do intervalo para o café, todos os 

apresentadores terão 2 minutos no auditório para anunciar o título do trabalho e fazer 

um breve relato do ponto a destacar, convidando o público presente para prestigia-

los.  

 

8. No final de cada dia, todos os pôsteres devem ser retirados pelos responsáveis.  

 

9. A Comissão Científica elegerá os melhores trabalhos entre os apresentados, os 

quais serão anunciados antes da mesa redonda (dia 08/11). Para receber a premiação 

pelo menos um dos autores deverá estar presente.  


