
Orientações para diagramação dopôster
TAMANHO: 90cm (largura) x 1,20m (altura)

FONTES: 60 pt para o título/ 30 pt para os cabeçalhos/20 pt para o texto (deve ficar
adequado para que uma pessoa seja capaz de ler confortavelmente todos os dados a
1,5 m de distância)

LAYOUT: duas ou três colunas (certifique-se de que a disposição dos itens esteja bem
organizada e de que as cores escolhidas realcem as mensagens importantes a serem
transmitidas). Necessária a inclusão do logotipo do SIICUSP no lado esquerdo superior
dos painéis.

VISUAIS: gráficos, diagramas, imagens, fotos e legendas, podem ser utilizados para
apresentar as ideias de forma mais sintética.

MATERIAL: pôster inteiriço de lona ou papel com cordão para fixação.

ESTRUTURA:

o Título da Pesquisa;
o Instituição: com nome e endereço do local onde a pesquisa foi

realizada; pode-se incluir também menção ou logos de patrocinadores
que ajudaram na realização ou participação do projeto (máximo de 5cm
x 5cm);

o Nome dos Autores: responsáveis pela realização do trabalho;
o Introdução do trabalho: justificativa para ter sido feita a pesquisa,

incluindo o problema ou a questão pesquisada, o objetivo ou a
hipótese;

o Materiais e Métodos: procedimentos, equipamentos, materiais e
estratégias usados na realização e análise do trabalho;

o Desenvolvimento: etapas executadas no trabalho, as análises e a
conclusão. Lembre-se que não basta mostrar o “produto final”, deve-se
mostrar o processo científico ou tecnológico;

o Resultados: obtidos com aqueles métodos;
o Conclusões;
o Referências: deve conter referências e citações dos autores

mencionados no trabalho;
o Qualquer frase incluída no pôster, que não seja dos autores do projeto,

deverá ter seus autores e fonte devidamente identificados.
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