
 

 

 

 

TÍTULO DO PÓSTER 
 

APELIDOS, NOME 
Local de trabalho 
Correio eletrónico 

 
 
Características gerais: 
 
 

 A versão final de cada póster (combinação de texto, gráficos, imagens, figuras, etc) deverá 
integrar um cabeçalho com o título do trabalho (o mesmo apresentado no resumo do poster), 
o(s) nome(s) do(s) autor(es), afiliação e endereço de e-mail; 
 

 O póster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda uma «Introdução», 
«Discussão», «Agradecimentos» e «Referências Bibliográficas»; 
 

 Os objetivos, metodologia ou material e métodos e resultados deverão ser claros. As tabelas, 
quadros e figuras (se utilizadas) deverão ser auto-explicativas; 
 

 Dimensões: o tamanho do póster deverá ser A0 (1189 x 841 mm), com orientação vertical, 
tendo por base o template pré-definido; 
 

 O conteúdo deverá ser legível a 1,5 metros de distância; 
 

 A organização do Encontro disponibiliza material para afixação do póster; 
 

 A afixação dos pósteres é da responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) que, para o efeito, 
deverão ter presente o número atribuído ao seu póster, que estará identificado no respetivo 
painel; 
 

� Os autores deverão, tanto quanto possível, permanecer junto aos pósteres durante o coffee-
break; 
 

 Os pósteres estarão expostos durante os dias do Encontro e devem ser retirados 
imediatamente após o seu encerramento, não se responsabilizando a organização pelos 
pósteres não retirados no período definido.  
 

 No programa do Encontro, haverá dois momentos dedicados aos pósteres: uma sessão de 
exposição de pósteres e uma sessão de apresentação “4 minutos para o meu póster”: 
 
� na primeira, os autores expõem os pósteres e dialogam com os participantes do 

congresso, no espaço reservado para o efeito, podendo proceder à distribuição de 
materiais relativos ao assunto abordado; 

 
� na segunda, apresentam o seu póster numa sessão plenária durante 4 minutos. 

 
 
Eleição do melhor póster  
 
A avaliação dos pósteres será efetuada pela Comissão Científica. A divulgação do(s) póster(es) 
distinguido(s) decorrerá durante a Sessão de Encerramento do Encontro. 

 
 

 


