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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO PÔSTER

- Os pôsteres devem ter dimensões de 90 x 120 cm.
O título deve ser o mesmo utilizado no resumo aprovado e em letras maiúsculas.
Abaixo do título, com letras menores, devem aparecer os nomes dos autores e afiliação
conforme descrito no resumo enviado.
O pôster deve contemplar as informações expostas no resumo, contendo introdução,
objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Informações adicionais, figuras,
diagramas, esquemas e gráficos ficam a critério dos autores, respeitadas as dimensões do
pôster.
A fixação do pôster será no Centro de eventos a partir das 7h30 – 8h00 da manhã e
retirados às 21h do dia 09/11/11 (esta atividade não tem que ser realizada
obrigatoriamente pelo apresentador do pôster, bem como a sua retirada após o
evento). São de inteira responsabilidade dos autores do trabalho. Materiais não retirados
não serão armazenados nem devolvidos.
Procedimentos
-No local de exposição haverá uma Central onde o acadêmico obterá informações sobre
número e local de fixação de cada pôster.
-No momento da fixação e da retirada do pôster o acadêmico deverá comparecer na
Central e assinar o controle de exposição e retirada. Com base nestes controles e na ficha
de avaliação será emitido o certificado de apresentação do pôster.
-A visitação aos pôsteres estará aberta ao público durante todo o dia 9/11/11.
-Os autores responsáveis pela apresentação do pôster deverão estar próximos aos seus
pôsteres usando o crachá de identificação do evento em dois momentos obrigatórios
(9h00-10h30) e (17h30-19h00), pois será nestes momentos que a Comissão Avaliadora
visitará cada pôster fazendo a arguição aos acadêmicos.
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO EM PÔSTER

1. Cada trabalho terá um tempo de apresentação de 5-10 minutos e 5 minutos para
questionamentos.
2. Os apresentadores devem estar 10 minutos antes do(s) horário(s) estabelecido(s) para
avaliação e permanecer durante o período da sessão.

