
 

NORMAS PARA CONFECÇÃO DE PÔSTERES  

A apresentação do pôster deverá obedecer aos seguintes itens:  

 Tamanho: 120 cm (altura) x 90 cm (largura); 

 Logomarca e nome da Instituição e logomarca do VI Congresso Científico e de 

Extensão da FACENE/RN (ao alto, em destaque); 

 Título do trabalho: em letras maiúsculas, fonte próximo a 70 (ao alto, em destaque); 

 Nome dos autores: em texto corrido, separados por vírgula, com o nome do relator em 

negrito (ao alto, em destaque); 

 Filiações institucionais dos autores (formação, vínculo institucional e e-mail) devem 

ser inseridas como nota de rodapé; 

 Introdução: apresenta uma visão geral do tema/objetivo – expõe a finalidade do 

trabalho; 

 Metodologia ou material e métodos: é a explicação do tipo de pesquisa, do 

instrumental utilizado no trabalho; 

 Resultados (parciais ou concluídos); 

 Considerações finais; 

 Referências.  

Deve-se privilegiar o uso de recursos visuais, como imagens, quadros, tabelas, figuras, no 

pôster. O tamanho da fonte deve ser suficiente para permitir a leitura a uma distância de 2 

metros (sugere-se tamanho 32 para o texto principal, em espaço 1,5 entre linhas). No dia e 

horário da apresentação do pôster, o apresentador, devidamente inscrito no evento, deverá 

estar disponível ao lado de seu pôster durante todo o período preestabelecido.  

A ausência ou afastamento do apresentador do pôster no horário da apresentação implicará no 

não recebimento do comprovante de apresentação.  

A confecção do pôster será de responsabilidade dos autores, seguindo as normas 

estabelecidas. Os locais e horários de apresentação do pôster serão divulgados na semana do 

evento.  



 

QUANTO A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

APRESENTAÇÃO EM POSTÊRES: 

 A duração máxima de apresentação será de 10 minutos, sendo disponibilizados até 5 

minutos para exposição oral e 5 minutos para discussão/avaliação. 

 Os apresentadores deverão estar presentes 15 minutos antes do horário que será 

previamente informado para avaliação do seu trabalho. 

APRESENTAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ORAL:  

 A duração máxima de apresentação será de 10 minutos, sendo disponibilizados até 5 

minutos para exposição oral e 5 minutos para discussão/avaliação. 

 Os apresentadores deverão estar presentes 15 minutos antes do horário que será 

previamente informado para avaliação do seu trabalho. 

 Em cada sessão, haverá, no mínimo, um coordenador/monitor, para organizar e 

auxiliar nas apresentações.  

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Além dos requisitos de elaboração dos trabalhos, o processo de avaliação seguirá as regras a 

seguir:  

1) O conteúdo deve apresentar coerência teórica e metodológica.  

2) Encadeamento lógico entre as partes do trabalho, tornando a totalidade do texto consistente 

e compreensível para o leitor. 

3) O trabalho deve ser escrito de maneira clara, coerente e concisa. Serão aceitos:  

 Pesquisa original: relatório de investigação de natureza empírica ou experimental 

original;  

 Revisão integrativa ou sistemática da literatura com ou sem metanálise;  

 Nota prévia;  

 Relato de experiência;  

 Estudos de reflexão. 

4) O melhor trabalho da modalidade pôster e comunicação oral apresentado em cada eixo 

temático do evento será premiado. Os trabalhos premiados serão publicados no formato de 

artigo completo nos anais no evento. Ressalta-se que o prazo final para recebimento da versão 

completa dos trabalhos para os anais é até o dia 29/10/2018 através do e-mail 



congressofacene@facenemossoro.com.br. Desta forma, os participantes deverão observar as 

normas para formatação do artigo na íntegra.  
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