
INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PÔSTERES – 

MODALIDADE RESUMO SIMPLES E RESUMO EXPANDIDO 

 

Os autores que tiverem sua inscrição efetivada e confirmação de aceite 

final do resumo simples ou expandido submetido deverão providenciar a 

confecção de seus pôsteres, atendendo aos seguintes requisitos: 

a) A confecção do pôster deverá ser no modelo divulgado pelo canal oficial do 

Evento. 

b) O pôster deverá ter as dimensões máximas de 0,90m de largura por 1m de 

altura e será confeccionado pelo(s) autor(res) do trabalho. 

c) O pôster deverá seguir os itens abaixo e ser estruturado conforme modelo 

disponibilizado na página do evento: 

- nome da instituição de origem ou sigla (maiúsculas); 

- áreas temáticas/linhas de pesquisa; 

- título do trabalho (maiúsculas); 

- nome do(s) expositor(res); 

- nome do professor orientador (se houver); 

- conteúdo do texto: Introdução/objetivos; Metodologia; Discussões e 

Resultados; Referências. 

d) O conteúdo do pôster deverá ser claro e objetivo, utilizando o mínimo de texto, 

podendo fazer uso de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. As 

informações devem ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho 

sejam facilmente compreendidas. Somente serão admitidos pôsteres 

previamente corrigidos e aprovados pelos respectivos orientadores. 

e) O(s) Autor(res) deverão ter atenção para com a ética do trabalho, conversando 

com seu professor orientador sobre a forma da apresentação e citação de nomes 

e dados das empresas ou instituições onde os estudos foram realizados. Em 

casos específicos, a Comissão do Evento reserva-se o direito de solicitar uma 

autorização para a apresentação do pôster à empresa ou instituição citada nos 

resumos, quando entender necessário, cabendo aos autores essa busca e 

apresentação nos prazos estabelecidos. 

f) Os pôsteres serão expostos no Salão de Atos, em local designado e deverão 

ser afixados e retirados pelos próprios autores do trabalho, conforme as 



orientações da Comissão Científica – que serão divulgadas no site do evento 

no dia 12.09.2022 – bem como dos monitores presentes no local. 

g) Ocorrerá a visitação aos pôsteres pela Comissão Científica do Evento em data 

a ser designada e previamente informada aos autores, sendo imprescindível a 

presença de pelo menos um dos autores. 

h) A não fixação e/ou ausência de um dos autores do trabalho na data 

estabelecida implica no não recebimento do certificado de participação. 

 


