
INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM FORMA DE 

‘PÔSTER’ 

 

1. Todos os resumos aceitos serão apresentados na forma de pôster. O autor/coautor 

deve fazer uma apresentação oral de aproximadamente três minutos sobre a sua 

pesquisa para os avaliadores. 

2. Os melhores trabalhos de cada sessão de pôster serão premiados via menção 

honrosa durante o evento e receberão um certificado. 

3. Durante o período de exposição do pôster, é necessária a presença constante do 

autor/coautor para atender ao público interessado e fazer a sua apresentação à 

comissão avaliadora.  

4. As sessões de pôsteres serão realizadas na área externa do auditório principal da 

Escola de Veterinária-UFMG conforme o cronograma disponibilizado no site do 

evento. 

5. Na data e horário programados, o apresentador deve levar o pôster já pronto e 

fixá-lo no espaço indicado. 

6. É proibida a apresentação por pessoas que não constem na lista de autoria do 

resumo. 

7. Certificados de apresentação: durante as sessões de pôsteres, a equipe de avaliação 

identificará a presença do autor/coautor junto ao pôster até o final da sessão. O 

certificado será enviado por enviado por e-mail aos que apresentarem o trabalho. 

8. Apenas os trabalhos apresentados nas sessões de pôsteres, por pelo menos um dos 

autores, terão os resumos publicados no Anais. 

9. A Comissão Organizadora está isenta da obrigatoriedade da entrega do certificado 

e da publicação do resumo se: o pôster estiver fixado em data ou espaço diferente 

da programação; o autor inscrito no Simpósio não estiver presente ao lado do 

pôster para a divulgação do trabalho; o autor permanecer apenas parte do tempo 

da sessão; nenhum dos autores constantes no resumo estiverem presentes. 

10. É de inteira responsabilidade do(s) autor(es) a retirada do pôster. 

 

Normas para confecção do pôster 

1) Dimensões do pôster: largura: 120 cm e altura: 90 cm; 

 

2) Material do pôster: a ser escolhido pelo autor/coautor, desde que impresso no 

tamanho exigido e legível; 

 

3) O pôster deve conter: 

a. Título idêntico ao do resumo submetido; 



b. Nome dos autores e, logo abaixo, titulação e instituição de origem; 

c. E-mail do primeiro autor para correspondência; 

d. Introdução; 

e. Objetivos; 

f. Material e métodos; 

g. Resultados e discussão; 

h. Conclusão; 

i. Referências (opcional) 

j. Informar a instituição de fomento e a modalidade da bolsa (se houver); 

 

4) O pôster deve: 

a. Ter clareza; 

b. Se necessário, utilizar recursos gráficos, tabelas ou imagens de forma 

harmônica com o texto; 

c. Organizar as informações de modo a que as ideias centrais do trabalho 

sejam facilmente compreendidas; 

d. O texto do pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. 

e. Sugere-se o uso da fonte Arial tamanho 32-36 no corpo do texto, tamanho 

72 para título e 36 para nome dos autores. 

f. O pôster só pode ser apresentado pelo autor principal ou co-autor 

devidamente inscritos no evento. 

 

 

 


