
NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHO NO FORMATO PÔSTER:

Deve constar  do trabalho o  resumo e o texto.  O resumo do trabalho 

(pôster) deverá apresentar de 200 a 300 palavras no máximo, somente 

texto,  sem citações  e  referências.  Deve contemplar  de  modo claro:  o 

público alvo, objetivos, quadro de referência ou a perspectiva adotada, 

métodos  ou  técnicas  utilizadas,  resultados  obtidos  ou  esperados,  os 

efeitos e a importância científica do projeto para o domínio em questão.

1. O  texto  completo  deve  apresentar  o  máximo  de  06  páginas, 

incluindo: resumo, palavras-chave, texto, ilustrações, bibliografia, 

figuras, gráficos, fotos e notas de final de texto.

2. O texto deverá ser editado no programa MICROSOFT WORD, versão 

6  ou  posterior.  Figuras,  gráficos,  fotos  e  ilustrações  devem  estar 

devidamente inseridos no texto. Além disso, podem ser encaminhados 

os arquivos correspondentes nos formatos: EPS,TIFF ou JPEG.

3.  As ilustrações, quadros, tabelas e gráficos, Excel ou Power Point, 

devem estar vinculados ao Word e numeradas seqüencialmente com 

números arábicos.  Quando referenciadas no texto,  devem ser estar 

assim indicadas (Tabela 1, Quadro 1, Figura 1, etc.).

4. As notas de rodapé deverão ser colocadas na mesma página onde 

são indicadas e numeradas seqüencialmente com números arábicos. 

Tipo de letra: Arial. Tamanho da Fonte: 09. Espaçamento: simples.

5.  A  revisão  gramatical  deverá  ser  obrigatoriamente  providenciada 

pelos autores do trabalho.

6. Tamanho do papel: formato A 4 (21cm x 29,7cm).



7. Espaçamento: espaço 1,5 para a introdução, capítulos e conclusão e 

simples o resumo e as referências. Os parágrafos devem ter 1cm da 

margem escrita e devem ser justificados.

8.  Margens:  superior:  3cm,  inferior:  2cm,  esquerda:  3cm,  direita; 

2cm.

9. Tipo de letra: Fonte: Arial, tamanho 11. 

10. Primeira Página: Título: conciso, em negrito, centralizado no topo 

da  primeira  página,  com letras  maiúsculas  apenas  nas  iniciais  das 

palavras. Duas linhas abaixo, iniciar o corpo do texto.

11.  As Referências Bibliográficas deverão ser colocadas logo após o 

último  capítulo  do  trabalho,  obedecendo  a  ordem  alfabética  de 

sobrenome do primeiro autor e ordem cronológica, no caso de vários 

trabalhos  de  um mesmo autor.  Os  trabalhos  de  autores  brasileiros 

devem  estar  de  acordo  com  as  normas  da  ABNT-NBR:6023  e  os 

trabalhos  de  autores  estrangeiros  deverão  seguir  as  normas 

internacionais.


