13 a 15 de setembro de 2017
Belo Horizonte - MG
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DO PÔSTER
TÍTULO DO TRABALHO
1. Preparação do pôster
O pôster deverá ser confeccionado pelos autores, apenas se o trabalho submetido obteve o parecer de
aceite para apresentação.

2. Estrutura e conteúdo
a) É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar no painel.
b) Dimensões do pôster:
Largura: 0,80m
Altura: 1,20m
c) Deverá constar no pôster:
- template com o logo do Congresso (ANEXO);
- título idêntico ao trabalho final aprovado;
- nomes e instituições dos autores;
- e-mail ;
- introdução; métodos; resultados e discussão; conclusões
- informar a instituição de fomento, se houver.
d) O pôster deverá ter clareza
- Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis.
- Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas.
- O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 01 metro.
e) É proibido na apresentação do pôster:
- apresentar com retroprojetor, computador, microfone e/ou outros equipamentos elétricos;
- utilizar aparelhos e instrumentos sonoros que interfiram na comunicação dos autores da sessão;
- apresentação oral ou performática;
- sem o crachá da inscrição, que será entregue a todos os inscritos juntamente com o material da inscrição.
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3. Local, data, horário e nº do pôster
Local
A Sessão de Pôsteres será realizada no hall do auditório do Congresso.
Setores
Para cada pôster estará reservado um espaço para fixação, identificado com o número do ID.
Data
O pôster ficará exposto durante todo o evento de 13 a 15 de dezembro de 2017, das 8h30 às 18h30.
Horário
A partir das 8h00 do primeiro dia, o autor deverá levar o pôster já pronto, e pendurá-lo em seu espaço
sinalizado pela Secretaria do evento com o nº do ID.
Apresentação
É necessária a presença de (no mínimo) um dos autores junto ao pôster para atender o público interessado.
4. Certificado e publicação
Os pôsteres que forem apresentados de acordo com os procedimentos definidos serão também publicados
nos anais do evento e seus autores receberão os certificados correspondentes.
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