
 

 

NORMAS PARA PREPARAÇÃO DE PÔSTERES 

 

1. Formato dos Pôsteres 

1.1. - Os pôsteres aprovados para exposição deverão ser planejados para ter, quando impressos, 
a dimensão de 90 cm de largura e 100 cm de altura  

1.2 – Sua formatação, pelo(s) autor(es), deve observar as seguintes orientações: 

1.2.1 - apresentar cabeçalho contendo o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a 
instituição que estão vinculados, em letra de imprensa com 2,5 cm de altura, e o endereço 
eletrônico (e-mail) do(s) autor(es), em letras menores. 
1.2.2 – organizar os textos, fotografias, gráficos, mapas ou esquemas em “caixas de texto” (MS-
Word), que tenham dimensões mínimas de aproximadamente 22 cm x 28 cm, legíveis a uma 
distância de aproximadamente 1,5 m. 

1.3 - Seu conteúdo, deve: 

1.3.1 - apresentar, sempre clara e concisamente, os objetivos do trabalho, os resultados 
alcançados, as conclusões mais importantes e as referências bibliográficas principais.  
1.3.2 – propiciar a compreensão do trabalho, mesmo durante o período em que o autor não se 
encontre presente.  

 

2 – Estrutura para a apresentação dos Pôsteres: 

2.1 - Será fornecido um espaço de aproximadamente 100 cm de largura e 120 cm. de altura, em 
painel rígido. 

2.2 - Os autores deverão providenciar fita adesiva transparente ou dupla face para afixação dos 
seus pôsteres sobre os painéis. 

 

3 – Afixação e Retirada dos Pôsteres: 

3.1 Os trabalhos deverão ser afixados em painéis indicados; 

3.2 - Somente serão permitidas as afixações dos pôsteres cujo layout final corresponda ao 
resumo enviado ao Comissão Científica. 



3.3 - Os pôsteres deverão ser retirados pelos autores ao final do evento, após a Sessão de 
Encerramento. A Organização do Simpósio reserva-se o direito de dar o destino que desejar 
àqueles pôsteres que permanecerem no local da exposição após a Sessão de Encerramento. 

 

4 – Discussão com os autores dos Pôsteres: 

4.1 - Pelo menos um dos autores deverá estar presente ao local da exposição dos pôsteres nos 
períodos programados para a sua apresentação que serão informados oportunamente. 


