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1. Suporte e Dimensões: 
O pôster deve ser impresso em lona ou plástico, nos moldes do modelo apresentado na página seguinte, com bastão e 
corda, e tamanho recomendado de 80 cm de largura e 120 cm de altura, devido ao tamanho do suporte. Para uma 
impressão de boa qualidade, recomendamos que as imagens devem ter uma resolução de pelo menos 300dpi. 

 
 

2. Formatação de conteúdo: 
Cada pôster deverá conter no alto, em destaque, os seguintes itens: título do trabalho, nomes dos autores, a filiação dos 
mesmos (Instituição/Lab/Depto/Centro…) e e-mail do autor principal, centralizados em relação ao pôster. Deverão ainda 
ser redigidos, em duas colunas, as seguintes seções: Resumo, Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e 
Discussão, Conclusões, e Bibliografia, sendo esta última opcional e colocada no rodapé do pôster. Toda figura, tabela ou 
quadro deve ser indicado na sua parte superior a palavra que designa (tabela, quadro, figura), seu respectivo número 
indicativo em arábico e título (descrição que represente seu conteúdo). Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, 
tabelas, quadros possíveis para ilustrar. Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam 
facilmente entendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do público. 
 
 
3. Fontes: 
Com exceção do texto a ser apresentado (item f), todos os itens mencionados a seguir devem ser escritos de modo que 
fiquem destacados em letras maiúsculas 
a) Título do trabalho – Arial tamanho 54, negrito, centralizado, preto. 
b) Nomes dos autores – Arial 36, negrito, centralizado, preto. 
c) Filiação – Arial 22, negrito, centralizado, preto. 
d) E-mail do autor principal – Arial 22, negrito, centralizado, preto. 
e) Títulos de cada seção (Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados Obtidos ou Esperados, 
Conclusões/Recomendações e Referências Bibliográficas) – Arial 40, negrito, centralizado, preto. 
f) Texto – Arial 36, normal, justificado, preto. 
h) Legendas de figuras e tabelas - Arial 28, negrito, centralizado acima da figura ou da tabela; O texto dentro das figuras 
(legendas, números, etc.) e das tabelas devem ter tamanho similar às dimensões das legendas (Arial, 28) de forma a 
poderem ser lidos a 1,5m de distância. 
g) Bibliografia – Arial 36, normal, justificado, preto. 

 

 

4. Recomendações finais: 
O pôster será exposto durante todo o período do congresso, ficando afixado nas áreas de circulação do evento para 
visualização pelo público presente. Os Pôsteres que não forem retirados pelos autores ao fim do evento serão 
considerados descartados. Não nos responsabilizamos por danos aos Pôsteres que não forem retirados ao fim de cada 
sessão. 
 

 

 

 

 

 
 


