
 

Diretrizes para a sessão de pôsteres 

 

1. Sobre a sessão de pôsteres (Sorria: você está sendo avaliado) 

As sessões de pôsteres da VIII Semana de Produção Científica acontecerão 

em 5 momentos diferentes, entre os dias 07 e 09 de agosto de 2018. Na tarde 

do dia 10 ocorrerá o encerramento da SP8, inclusive com a cerimônia de 

premiação dos melhores trabalhos apresentados. As sessões são chamadas de 

“Sorria: você está sendo avaliado”, considerando que a apresentação dos 

pôsteres será para o público em geral e para os avaliadores do evento. Os 

dias e horários previstos estão relacionados abaixo e cada trabalho será 

escalado para uma destas sessões, devendo o apresentador permanecer no 

pôster durante todo o período. Cada sessão é de 2 horas. 

 

Dias e horários: 

07/08/2018 – Terça-feira. Sessão às 14h00. 

08/08/2018 – Quarta-feira. Sessões às 10 e 14h00. 

09/08/2018 – Quinta-feira. Sessões às 10 e 14h00. 

 

Orientações para exposição 

Pôsteres marcados para apresentação no período da manhã: afixar o pôster 

até às 09h30 do dia da apresentação. Para os trabalhos agendados para o 

período da tarde, os pôsteres deverão ser afixados até às 13h30. A retirada 

deverá ocorrer somente após o horário estabelecido (12h00 ou 16h00, 

conforme o caso) e passagem dos avaliadores. 

Cada pôster receberá uma numeração, indicado o local para a exposição 

deste. Caso o pôster não seja retirado no prazo estabelecido (após término de 

cada sessão), a organização da SP8 reserva o direito de retirar e descartar o 

material. 

 

 

 

 

 



 

2. Diretrizes para formatação do pôster 

As dimensões recomendadas para o pôster são 90 cm de largura por 120 cm 

de altura. Quanto a formatação do pôster, não há uma obrigatoriedade de 

modelo por parte da coordenação da SP8. Ressalta-se que os pôsteres devem 

conter as informações acerca do trabalho de modo a promover seu 

entendimento. Assim, deve ser formatado de forma adequada e que possa ser 

bem visualizado. De qualquer forma, seguem algumas diretrizes para a 

formatação, como sugestão. 

 

a) Sugestão de arte - dimensões 90 x 120 cm e distribuição do texto 

 

Plano de fundo – arte sugerida (não 

obrigatória) 

Distribuição do texto (sugestão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Especificações sugeridas 

Título do trabalho. Fonte arial (ou similar), tamanho 60, negrito, caixa alta, cor a 

critério). 

Autores e Instituição. Autores: Fonte arial (ou similar), tamanho 48; Instituição: 

tamanho 44. 

Subtítulos (Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão 

e Referências). Arial 44. 

Textos das sessões. Arial 36. 

 

c) Resultado 

 

 

 

 

 


