
Normas para Apresentação de Pôster (Artigos de iniciação científica ou de conclusão de 

curso) 

1. O tamanho do pôster é: largura: 85cm; altura: 100cm; 

2. Título idêntico ao do trabalho submetido; 

3. Deve informar a instituição de fomento, se houver; 

4. utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos 

possíveis; 

5. O texto do pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Sugere-se o 

uso da fonte Arial tamanho 20 ou superior. 

6. O pôster pode ser impresso em papel, sem canaleta. 

7. O título deverá ser escrito em letras maiúsculas - ver modelo disponibilizado.  

8. Os pôsteres devem ser expostos na área externa do salão de convenções do dia 23/04 às 

14h até às 16h do dia 24. A apresentação irá acontecer no período de 10 às 10h30 do dia 

24/04. Os coordenadores de GT’s serão os responsáveis por assistirem as respectivas 

apresentações. O coordenador de GT deverá solicitar a assinatura de um dos autores 

para a entrega dos certificados; 

 

Comunicação oral (Trabalhos completos; Relatos de experiência) 

 

1. Utiliza-se videoprojetor. 

2. O tempo máximo de apresentação é de 15 minutos para trabalhos completos e relatos 

de experiência. 

3. Sugere-se no máximo 10 slides. 

4. Em cada sessão haverá moderador e coordenador. 

5. Após as apresentações haverá um tempo para debate com o público. 

6. As apresentações orais (trabalho completos  relatos de experiência) serão realizadas nos 

dias 23 de abril (14h00 às 16h00) e 24 de abril (8h00 às 10h00 e 14h00 às 16h00). No 

início de cada sessão os participantes devem salvar as apresentações no notebook que 

será disponibilizado em cada sala. Após as apresentações o moderador e coordenador 

indiciarão um momento de diálogo com o público e os diversos participantes. 

7. As salas e horário de cada apresentação serão divulgadas no site do EMAPEGS. 

 

 

 


