Regras para Apresentação
Normas – E-Poster
a) Os trabalhos na modalidade Pôster deverão ser enviados eletronicamente (E-Poster),
ou seja, os trabalhos que serão apresentados não precisarão ser impressos;
b) A opção para envio do E-Poster e modelos de arquivos disponibilizados para
download estão disponíveis a seguir. A data limite para envio dos e-posters é
14/05/2017.
c) Os E-posters poderão ser consultados pelos interessados em qualquer momento do
evento, mesmo sem a presença do autor;
d) O E-Poster deve ser elaborado dentro das normas e configurações a seguir:
Configuração da página no Power point:











Arquivo desenvolvido em Power point ou outro programa similar, em um único
slide e salvo em formato PDF (o sistema não aceitará outros formatos);
A apresentação poderá conter no máximo 1 página;
Configuração de tamanho de página: 14,29cm x 25,40cm (largura x altura);
Slide dimensionado para apresentação em tela (16:9);
Orientação de página: retrato;
Tipo de fonte e tamanho de letra: Arial ou Calibri, tamanho mínimo 8 para o
título, 6 para conteúdos gerais e 5 para referências;
Use o itálico somente para indicar termos em outros idiomas
Para evitar cortes nos textos, é importante que as margens laterais utilizadas no
modelo sejam respeitadas.
Sugere-se que seja estruturado contemplando os seguintes subtítulos (quando
aplicáveis):
Exemplo de estrutura
o Apresentação/Introdução
o Objetivos
o Método
o Resultados/Discussão
o Conclusões/Considerações
o O título do E-Poster deve ser idêntico ao do resumo. Abaixo do título
deverá estar o nome dos autores e suas respectivas instituições. Quando
houver mais de um autor, separá-los por ponto e vírgula.
o É permitida a utilização de imagens e gráficos estáticos. Sugere-se não
utilizar imagens muito grandes para não gerar arquivos que possam
dificultar o seu envio;
o Ao concluir a edição do seu E-poster, salve-o no formato PDF.

Para sua orientação, clique AQUI e efetue o download do modelo a ser submetido.

