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Instruções para formatação 
 

• O Pôster Científico deve ser apresentado impresso (lona ou plástico).  

• Dimensões: 0,90 m largura x 1,20 m altura.  

• Deve ser legível a uma distância de 1,5 m.  

• Deve apresentar os seguintes itens: título e subtítulo (se houver) do trabalho em 

maiúsculas, fonte máxima 70; nome do autor e do orientador, fonte máxima 40. 

No rodapé do pôster devem constar a titulação e a afiliação institucional do autor 

e do orientador. 

• Destacar em maiúsculas e negrito os elementos: resumo, introdução, objetivo, 

métodos, resultados/discussão, conclusão e referências (fonte próxima de 40). As 

referências podem estar em fonte menor (próxima de 30). 

• Toda figura, tabela ou quadro deve ter, i na sua parte superior, a palavra que o 

designa (tabela, quadro, figura), seu respectivo número indicativo em arábico e 

título (descrição que represente seu conteúdo). 

• O arquivo deve ser montado conforme modelo disponível para download na 

página do evento e enviado salvo em .pdf. 

 

 

Áreas de conhecimento 

No modelo de template, o pôster deverá ser montado na página colorida conforme a área 

de estudo: 

• Azul - Business: Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, 

Negócios Internacionais.  

• Verde - Engenharias: Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, 

Engenharia Ambiental.  

• Amarela - Comunicação: Publicidade e Propaganda, Design. 

• Vermelha - Educação: Pedagogia, Letras e Filosofia.  



• Lilás - Direito: Direito. 

• Roxa - Psicologia: Psicologia. 

 

Apresentação de pôster 

. 

As comunicações orais dos pôsteres acontecerão em salas de aula ou auditórios 

previamente designados e em sessões simultâneas, sendo até 15 (quinze) minutos para 

apresentação, seguidos de 10 (dez) minutos para discussão e/ou perguntas realizadas 

por um Comitê de Avaliação. 

O pôster será exposto no dia da apresentação, quando então será avaliado pela banca 

examinadora, ficando por um período afixado para visualização pela comunidade 

acadêmica. O autor do trabalho deverá chegar com pelo menos 20 (vinte) minutos de 

antecedência para afixar seu pôster, permanecendo junto a este durante todo o tempo 

da apresentação para a Comissão Avaliadora e para responder às questões dos 

interessados. É proibida a apresentação do pôster por terceiros. 

 
 
Julgamento de pôster científico 

As diferentes seções devem estar bem separadas umas das outras, a fim de facilitar que 

o visitante/avaliador reconheça onde está cada parte do trabalho, obedecendo à mesma 

sequência de um artigo.  

 

Deve apresentar as ideias centrais do trabalho, em forma de texto, tabelas e/ou 

ilustrações. 

 

Serão avaliados os itens de compreensão e entendimento, discussão e análise, síntese 

e demonstração do conhecimento. 

 

 


