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ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER E 

APRESENTAÇÕES 
Os certificados serão enviados por e-mail para os a presentadores após o evento 

 
 
Tamanho do pôster: 
  
Largura – 90 cm; Altura – 110 cm. 
 
Fontes : 
 
Tipos: Arial ou Times; Título 90 pts, maiúsculo e negrito. Se tiver 
subtítulos utilize fonte 72 pts.  
Para autores e filiação use fonte 36 pts. 
  
Confecção: 
 
- O título deve ser o mesmo do resumo; 
- O Autor que irá apresentar o trabalho deverá estar sublinhado; 
- O corpo do pôster deverá conter, em destaque, INTRODUÇÃO, 
OBJETIVOS, MÉTODOS, RESULTADOS, CONCLUSÃO e APOIO 
FINANCEIRO (se houver). 
- O texto deve ser visível a uma distância de aproximadamente um 
metro. 
- Tente ser efetivo na disposição visual dos dados. O pôster é um resumo 
ilustrado. Utilize gráficos, figuras e textos, preferencialmente coloridos, 
bem distribuídos ao longo do pôster (evite número excessivo de cores). 
  
- Organize as sessões em colunas para melhor visualização e leitura. 
  
- Não esqueça de verificar ortografia antes da impressão final. 
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APRESENTAÇÃO DO PÔSTER 
 
- O autor/apresentador é responsável pela fixação e retirada dos 
pôsteres e deverá permanecer junto ao pôster no horário previsto para 
apresentar o trabalho e esclarecer dúvidas dos avaliadores e do público. 
 
Sessão de Pôster - Sexta das 16:45 às 17:45h 
 
- Os pôsteres serão avaliados por comissão específica, dentro do horário 
em que ocorrerá a sessão de apresentação. 
 
- Os melhores pôsteres receberão menções honrosas. 
 
 
APRESENTAÇÃO ORAL 
 
- Cada apresentação terá a duração de no máximo 10 min com mais 5 
min para discussão; 
 
- O apresentador deverá comparecer com antecedência ao local de sua 
apresentação para que possa repassar seus slides para o membro da 
comissão responsável. A entrega do arquivo deverá ser feita no início do 
respectivo turno de apresentação. 
 
- Recomenda-se que o arquivo para apresentação oral seja em power 
point.  
 
- Os melhores trabalhos orais em cada sessão receberão menções 
honrosas e o melhor trabalho do evento receberá adicionalmente um 
prêmio. 


