
Forma de apresentação: digital. 
 
1. As sessões de apresentação serão coordenadas por um Presidente, indicado pela 

Comissão Organizadora. 

2. Estará sob a responsabilidade dos apresentadores a elaboração dos pôsteres, bem 

como o material que julgarem necessário para a sua apresentação. Deverá estar no 

horário determinado pelo menos um dos autores do trabalho junto ao pôster para 

receber a Comissão de avaliação. 

3. Não será necessária a impressão do banner - os trabalhos ficarão expostos 

em totens digitais durante todo o congresso. 

3. Os pôsteres deverão ser elaborados na forma de um painel, medindo, 38,1 cm 

largura X 67,73 cm altura. Deverão conter, de forma clara e sintética, título, autores 

e instituição de origem, introdução, objetivos, material e métodos, resultados e 

discussão e referências. Deverão conter, ainda, endereço para contato com os 

autores. Não há exigência quanto ao número de caracteres, cor ou fonte. Podem ser 

incluídas figuras e gráficos a critério do autor. 

4. O apresentador deverá enviar o pôster digital em formato PowerPoint até as 23:59 

do dia 20 de Maio de 2019 para o e-mail contato@comuniceventos.com.br, o 

arquivo deverá estar renomeado somente com o código ao que o mesmo se refere na 

lista de trabalhos aprovados disponibilizada no site, exemplo: “RE_000.ppt”. 

Não serão permitidas alterações no arquivo depois de já ter enviado pelo e-mail, 

nem substituir diretamente no local. 

5. O arquivo pode ser criado em qualquer programa de edição gráfica além do 

Microsoft Power Point, desde que sigam as especificações de tamanho e que sejam 

inseridos dentro de um arquivo do PowerPoint, O trabalho deve ter somente um slide 

que precisa ser em formato retrato, e o arquivo deverá conter no máximo  20MB. 

6. Utilizar fonte de fácil leitura (tipo Arial, Calibri ou similar) e utilizar um fundo de cor 

neutra para que a visualização do texto fique clara. Não é aconselhável utilizar fonte 

com o corpo menor que 11pt. 

5. A partir do dia 17/05/2018 ficará disponível, via página oficial do Simpósio no site da 

Comunic Eventos, o dia e o horário de exposição do(s) mesmo(s). Atente-se ao 

número do totem, pois, a partir dele é que você saberá em qual totem eletrônico 

será exibido o seu pôster. 

6. Para o recebimento do certificado relativo ao trabalho será obrigatória a 

exposição do pôster. 
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