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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO BANNER 

 
 

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 no local e no horário corretos, bem como a sua retirada após o evento, 

são de inteira responsabilidade dos autores do trabalho.  
 
Código de referência do trabalho, data, horário e local da exposição serão publicados no site 

do evento.  
 
Procedimentos:  

O acadêmico poderá obter informações sobre número de referência e local de fixação 
de cada pôster no site e com a secretaria do evento.  

A emissão do certificado de apresentação do pôster ocorrerá após a avaliação do 
trabalho pela comissão avaliadora, e será disponibilizado on-line no site do evento.  

A visitação aos pôsteres estará aberta ao público na data e horário estabelecido (17:00 
às 19:00 h).  

O(s) autor(es) deverão estar próximos aos seus pôsteres usando o crachá de 
identificação do evento, pois a comissão avaliadora visitará cada pôster fazendo a arguição 
aos acadêmicos no horário determinado.  

O horário para a avaliação dos pôsteres será das 17:00 as 19:00 h na data da 
apresentação. É neste período que o(s) autor(es) será avaliado pela comissão e deve 

permanecer ao lado do pôster.  
 

Normas para apresentação em pôster:  
Cada trabalho terá um tempo de apresentação de 10 minutos e 5 minutos para 
questionamentos.  

A comissão avaliadora fará os questionamentos durante a apresentação.  

Os apresentadores devem estar 10 minutos antes do horário estabelecido para 

avaliação e permanecer durante todo o período da sessão.  

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORAL 

 
O título deve ser o mesmo utilizado no resumo aprovado, contando com os nomes dos 

autores e afiliação conforme descrito no resumo enviado.  
A apresentação 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.  
 

Código de referência do trabalho, data, horário e local da apresentação serão publicados no 
site do evento.  
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Procedimentos:  
 
 Cada trabalho terá um tempo de apresentação de 15 minutos e 5 minutos para 

perguntas.  

A emissão do certificado de apresentação do pôster ocorrerá após a avaliação do 
trabalho pela comissão avaliadora, e será disponibilizado on-line no site do evento.  

 Os apresentadores deverão comparecer 15 minutos antes do início da sessão para a 
inclusão/organização do material de sua apresentação e deverão permanecer até o 
término da sessão. 

 O responsável da sessão fará a mediação das apresentações.  

 O apresentador deve se inscrever no evento e estar devidamente caracterizado com o 

crachá de identificação do evento.  

 

 

 
 


