
 

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER 

 

Os pôsteres devem ser confeccionados em material a ser definido pelo (a) 

Coordenador(a) do projeto (sugerimos o material lona e/ou napa), com cordão para 

pendurar, para melhor fixação e retirada dos expositores. As dimensões do pôster 

devem possuir Largura de 90cm; e Altura de 120cm.  

O aspecto estético é livre, desde que respeitadas às normas convencionais 

(ABNT) para a parte textual e uso de recursos como tabelas, gráficos, fotos, mapas, 

etc. (vide template disponibilizado ao final deste texto).  

O Pôster deve ser organizado de acordo com as normas da ABNT e 

confeccionado pelos autores do projeto e revisado pelo professor orientador.  

a) Elementos do corpo do texto do pôster: título do trabalho; nomes dos 

autores/coautores; endereço do currículo lattes; instituição; referência do 

programa de fomento (este, se houver); introdução; materiais e métodos; 

resultados e discussão; considerações finais; e, referências.  

b) Fontes e tamanhos: a fonte será Arial para todo o banner. Título: Arial 60. 

Autores/coautores; endereço do currículo lattes, instituição e título das 

seções (INTRODUÇÃO, MATERIAIS E MÉTODOS, RESULTADOS E 

DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS): Arial 36. Texto: 

recomendamos Arial 24 (se houver grande quantidade de texto, no mínimo 

Arial 20).  

c) Caixa alta: usar somente para o TÍTULO DO TRABALHO e para os títulos das 

seções (INTRODUÇÃO, MATERIAIS E MÉTODOS, RESULTADOS E 

DISCUSSÃO, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS);  

d) Colunas: o texto deverá vir separado em, no máximo, 2 colunas, alinhadas e 

texto justificado; espaçamento entre as linhas: 1,5.  

e) As ilustrações: tabelas e figuras (gráficos, mapas, fotografias, desenhos, 

quadros, lâminas, plantas, esquemas, organogramas, etc.), e os símbolos 



 
(com seus significados) são numerados conforme sua ordem de 

aparecimento no texto; As abreviaturas e siglas empregadas no decorrer do 

texto, quando aparecem pela primeira vez, devem aparecer por extenso e 

com sua sigla entre parênteses. Exemplo: Faculdade de Matemática 

(FAMAT). As siglas com até cinco letras aparecem em caixa-alta; acima disso 

só a primeira letra aparecerá em maiúsculo.  

f) As equações e fórmulas: devem aparecer destacadas no texto, facilitando 

sua leitura. Na sequência normal do texto, permite-se o uso de uma 

entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros). 

Se estiverem destacadas do parágrafo, devem ser centralizadas e, caso seja 

necessário, deve-se numerá-las. Se forem fragmentadas em mais de uma 

linha, por faltar espaço, devem ser interrompidas antes do sinal de igualdade 

ou após os sinais de adição, subtração, multiplicação ou divisão.  

g) Impressão do pôster: deverá ser de boa qualidade de forma que o texto 

possa ser lido a uma distância mínima de 2 m. A preparação de um painel 

harmonioso e atrativo, sem excesso de informações e recursos leva ao 

interesse pela leitura.  

 

A correção redacional e o atendimento às normas são de inteira 

responsabilidade do(s) autor(es) e coautor(es).  

Utilize o template de pôster.  clique aqui 

https://proeg.unifesspa.edu.br/images/Banner-Modelo-II-Encontro_Pibid.ppt

