
  

 

 
 

Chamada à apresentação de Pósteres  

APRESENTAÇÃO DE PÓSTERES – NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

FORMATO 

 O póster deve ter a dimensão A0. 

 Os tipos e tamanhos de letra devem ser legíveis. 

 Em regra, o póster deve conter os seguintes elementos: 

o Título e Subtítulos 

o Filiação Institucional 

o Resumo 

o Textos 

o Figuras (Gráficos, Mapas, Imagens, Quadros, Diagramas, Ilustrações, etc.) 

o Rodapé 

 Recomenda-se que o texto, por caixa, não exceda as 800 palavras. 

 Os elementos do póster devem ser consistentes na formatação do estilo. 

 As referências bibliográficas devem ser feitas no sistema autor-data do Chicago 

Manual of Style, 16th edition, colocadas entre parêntesis nas caixas de texto. 

 As figuras devem ter um esquema de cores claro e simples, com elevada definição. 

 

ESTRUTURA E CONTEÚDO 

 O título deve obedecer às seguintes recomendações: 

o Um máximo ideal de 6 palavras; 

o Clareza e simplicidade na redacção; 

o Objectividade na descrição; 

o Uso de uma só linha; 

o Alinhamento no topo do póster; 

o Ocupar uma posição de destaque (idealmente visível a 5 metros de 

distância). 

 Quando exista subtítulo, deve seguir-se sempre ao título: 

o Um máximo ideal de 12 palavras; 
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o Uso de uma só linha; 

o Desenvolver, com clareza, o objecto apresentado. 

 Na sequência do título e subtítulo, deve constar uma versão inglesa dos mesmos. 

 Após o título e o subtítulo, deve figurar a filiação institucional do(s) proponente(s), 

pela ordem a seguir enunciada, quando aplicável: 

o Nome do(s) autor(es); 

o Contacto de correio electrónico institucional; 

o Nome da unidade de investigação a que pertence; 

o Nome do projecto de investigação que enquadra o póster. 

 Na sequência da filiação institucional, devem ser elaborados dois resumos, em 

português e Inglês, considerando as seguintes sugestões: 

o Não exceder as 200 palavras por caixa de texto; 

o Os resumos devem expressar sinteticamente: 

 A definição do problema 

 Os objectivos da investigação 

 Os métodos usados 

 Os resultados obtidos 

 As conclusões fundamentais 

 Os elementos do póster devem ser organizados de forma simples e clara. 

 As caixas de texto e figuras devem apresentar e desenvolver o resumo de forma 

evidente, atendendo aos seguintes tópicos: 

o Problema; 

o Fontes; 

o Objectivos; 

o Métodos; 

o Resultados; 

o Conclusões. 

 Os textos devem ser redigidos, de acordo com os seguintes parâmetros: 

o Clareza e objectividade; 

o Linguagem acessível; 

o Uso de listas e enunciados simples. 

 Considerar uma caixa de texto final, destinada à bibliografia: 

o O título da caixa de texto deverá ser Bibliografia / Further Reading; 

o A bibliografia será elaborada no sistema autor-data do Chicago Manual of 

Style, 16th edition; 

o A bibliografia será limitada a obras citadas, e cinco referencias fundamentais 

sobre o tema. 

 Sempre que aplicável, em rodapé, devem figurar as referências a: 

o Logótipos das instituições e instâncias de financiamento; 

o Referências a financiamentos, patrocínios e apoios; 

o Referência a projectos de investigação; 

o Agradecimentos eventuais. 
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PRAZOS 

 As propostas de pósteres devem ser feitas até ao dia 8 de Abril de 2017, para 

apreciação pela Comissão Científica; 

 Uma cópia prévia do póster deve ser enviada à Comissão Organizadora para 

validação até ao dia 3 de Maio de 2017; 

 Os resultados da avaliação feita pela Comissão Científica serão comunicados até ao 

dia 10 de Maio de 2017. 


