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11.2 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NA SESSÃO PÔSTER 

11.2.1 Os trabalhos classificados para exposição na Sessão Pôster deverão ser 

confeccionados da seguinte forma: 

11.2.1.1 Dimensão: 90 cm de largura e 120 cm de altura. O pôster deverá ser em forma de 

banner e conter tubo e cordão para fixação nos painéis. 

11.2.2 Requisitos de formatação: 

11.2.2.1 Título: deve estar em letras maiúsculas – tipo de letra Arial, tamanho 20 ou 

superior, em negrito. Deve-se utilizar o alinhamento central do parágrafo; 

11.2.2.2 Nome do(s) autor(es): SOBRENOME (em letras maiúsculas), seguido do nome em 

letras minúsculas, seguindo o alinhamento central. 

11.2.2.3 Corpo do Resumo: deve ser apresentado em parágrafo único, conter até 500 

palavras utilizando tipo Arial, tamanho 20 ou superior, com alinhamento justificado e 

espaço simples. O resumo deve conter objetivo(s) do trabalho, descrição dos métodos 

empregados no desenvolvimento do estudo, principais resultados e as conclusões. Os itens 

introdução, objetivo, métodos, resultados e conclusão devem estar presentes no corpo do 

resumo e em negrito. O resumo não deve conter fórmulas, gráficos, figuras ou referências 

bibliográficas. 

11.2.2.4 Palavras-chave: devem ser indicadas de 3 a 5. Cada palavra-chave deve ser iniciada em 

letra maiúscula e separada por ponto-final. 

11.2.2.5 Estrutura de texto: cabeçalho contendo o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) 

autor(es). Recomenda-se também que contenha, em letras menores, o endereço eletrônico 

do autor responsável pela apresentação. Podem ser inseridos texto, figuras, gráficos e 

imagens. 

11.2.3 Afixação e retirada de Pôsteres 

11.2.3.1 Os pôsteres selecionados para participação no evento deverão ser afixados em 

painéis pelos próprios autores, no local, data e hora indicados pela Coordenação Geral do 30º 

ENANGRAD. 

11.2.3.2 A organização indicará os painéis por meio de numeração na data do evento. 

11.2.3.3 Pelo menos um dos autores deverá estar presente no local da exposição dos 

pôsteres nos períodos programados para a sua apresentação. A ausência dos autores no 

momento da apresentação inviabiliza a avaliação, a entrega do certificado de apresentação e a 

publicação nos anais. 

11.2.3.4 Os pôsteres deverão ser retirados pelos autores no horário e data definidos na 

programação. 

A Coordenação Geral do 30º ENANGRAD reserva-se o direito de dar o destino adequado 

àqueles pôsteres que permaneçam no local da exposição. 


