ORIENTAÇÕES SOBRE A APRESENTAÇÃO DE
TEMA LIVRE EM FORMATO PÔSTER
 CONTEÚDO: o PÔSTER deverá ser IMPRESSO e conter os
seguintes itens:
- Título, autores e respectivas instituições na parte SUPERIOR;
- Introdução/Fundamentos;
- Metodologia;
- Resultados (uso livre de tabelas e gráficos);
- Conclusões.
Obs.: os itens acima deverão ser dispostos em sequência, de
cima para baixo, da esquerda para a direita.
 DIMENSÕES do PÔSTER IMPRESSO:
- Largura – 90cm;
- Altura – 120cm;
- Formato VERTICAL.
 FORMATAÇÃO: recomenda-se que o texto do PÔSTER deva ser
legível a uma distância de pelo menos 01 metro (para letra ARIAL
ou TIMES NEW ROMAN, o título deve estar em fonte 60 ou maior,
em caixa alta e negrito; o nome dos autores em fonte 54, em caixa
alta e negrito; o conteúdo em fonte 48, sub-dividido em sub-títulos
em fonte 54 centralizado, em caixa alta, e negrito)
 Organizar as informações de modo que as ideias centrais do
trabalho sejam facilmente compreendidas e utilizar todos os
recursos didáticos e gráficos disponíveis para o PÔSTER
despertar o interesse dos congressistas participantes.

 FIXAÇÃO e EXPOSIÇÃO: a fixação do PÔSTER será feita
preferencialmente com fita adesiva (disponibilizada no local) no
PAINEL a ser indicado pela organização local. É obrigatório que:
a) pelo menos um dos autores do trabalho permaneça junto ao
PÔSTER, durante o tempo da apresentação (10 minutos), que
acontecerá durante os intervalos de 30 minutos na parte da
manhã (10h00 às 10h30) e na parte de tarde (16h00 às 16h30),
nos seguintes dias e horários:
- dia 29/06 (4a feira) na parte da tarde;
- dia 30/06 (5a feira) manhã e tarde;
- dia 01/07 (6a feira) na parte da manhã.
b) TODOS os trabalhos serão revisados por AVALIADORES,
sendo que os melhores trabalhos, segundo às avaliações, serão
premiados.
Favor entrar em contato com a Sra. Marianna Brito – email:
marianna@atualeventos.com, celular: (11) 97720-1241 – em caso de
dúvidas ou necessidade de qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Comissão Científica do CONGRESSO SBHCI 2022

