
62ª Reunião Anual da SBPC - 25 a 30 de julho de 2010 - UFRN, Natal/RN 
www.sbpcnet.org.br/natal 
Normas de Pôster 

 
1. Preparação do pôster 

 
O pôster deverá ser confeccionado pelos autores, apenas se o resumo submetido à SBPC obteve o parecer de aceite para apresentação. 
 
 
2. Estrutura e conteúdo 

 
a) É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar. 
 
b) Dimensões do pôster - sugerimos atenção: 
largura: mínima 50cm e máxima 90cm 
altura: mínima 80cm e máxima 120cm 

 
c) Deverá constar no pôster: 
- área do conhecimento 
- título idêntico ao do resumo aceito 
- nomes e instituições dos autores 
- introdução; métodos; resultados e discussão; conclusões 
- informar a instituição de fomento, se houver 
- identificar "Trabalho de Iniciação Científica" ou "Trabalho de Professor de Educação Básica ou Técnica", se for o caso 
 
d) O pôster deverá ter clareza 
Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. 
Organizar as informações de modo que as idéias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas.  
O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. 
 
e) É proibido na apresentação do pôster: 
- apresentar com retroprojetor, computador, microfone e/ou outros equipamentos elétricos; 
- utilizar aparelhos e instrumentos sonoros que interfiram na comunicação dos autores da sessão; 
- apresentar o pôster fora da data, local ou horários programados; 
- que um único autor apresente mais de um pôster em um único dia do evento; 
- apresentação por terceiros: não autores; 
- apresentação oral ou performática; 
- sem o crachá da inscrição que será entregue a todos os inscritos com o material da inscrição, no credenciamento da Secretaria da 
SBPC, durante o evento. 
 
 
3. Local, data, horário e nº do pôster 

 
Local 

A Sessão de Pôsteres será realizada na UFRN e o local específico será divulgado futuramente. 
 
Data 

Cada trabalho será programado para apresentação em um único dia, entre 26 e 30/07/10. 
A partir de 15/06/10 os autores deverão consultar a data de apresentação neste site www.sbpcnet.org.br/natal. 
O pôster deverá ser apresentado apenas na data programada pela SBPC. 
Atenção: Não será possível alterar a data programada pela SBPC. 

 
Horário 

Os horários para fixação e apresentação do pôster serão divulgados futuramente. 
Durante a apresentação é necessária a presença do autor junto ao pôster para atender o público interessado e fazer sua integração 
com demais autores da sessão, além de ter sua presença registrada pela SBPC.  
É obrigatório que o nome do autor-apresentador conste no resumo enviado, além de estar inscrito na Reunião e com o crachá da 
inscrição (que será entregue aos inscritos com o material da inscrição, na Secretaria da SBPC, cujo local será divulgado futuramente). 
 
Número do pôster 

Para cada pôster estará reservado, no dia da apresentação, um espaço para fixação, identificado com o número do pôster divulgado a 
partir de 15/06/10, no site da Reunião. 
Na data programada, o autor deverá levar o pôster já pronto, e pendurá-lo em seu espaço sinalizado pela SBPC com o nº do pôster. 
 
 
Obs: a Secretaria de Pôsteres estará à disposição para eventuais orientações; este local será divulgado futuramente.  

http://www.sbpcnet.org.br/natal
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4. Atestado e publicação 

 
a) Durante a sessão a monitoria da SBPC registrará as apresentações. No final da Sessão será entregue, no local de cada pôster ao 
autor presente, um atestado de apresentação (sem carga horária) para cada autor descrito no resumo.  
 
b) Atenção 

A SBPC estará isenta da obrigatoriedade da entrega do atestado e publicação do resumo se: 
- o pôster estiver fixado em data ou espaço diferente da programação; 
- o pôster estiver sozinho, sem o autor presente; 
- o autor estiver sem o crachá; 
- o autor estiver apresentando mais de um pôster simultaneamente; 
- o autor permanecer apenas parte do tempo da sessão; 
- nenhum dos autores que conste no resumo estiver presente. 
 
c) Não serão feitas correções 
Conforme Norma de Envio de Resumo item 7-e, as informações enviadas no resumo serão publicadas exatamente como forem 
enviadas, incluindo no atestado, sem possibilidades de correções posteriores. 
 
d) Apenas os pôsteres apresentados na Sessão de Pôsteres, por pelo menos um dos autores, terão os resumos publicados nos 
Anais/Resumos, no site da SBPC, a partir de outubro/2010. 
 
 
4. Exemplos de pôsteres 

 

  

 
 

 

 
 
 
 


