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Estrutura e Conteúdo do Pôster 

6.2.1 Dimensões do Pôster 

a) largura: 90cm 

b) altura: 120cm 

     6.2.3  Itens que deverão constar no Pôster: 

 

a) Cabeçalho com o nome e logomarca da Instituição; 

b) Título (idêntico ao do resumo aceito); 

c) Nomes dos autores e respectivos departamentos e, ou, unidades acadêmicas; 

d) Área temática e grande área; 

e) Categoria do trabalho: Ensino, Pesquisa ou Extensão; 

f) Introdução e, ou, justificativa; objetivos; material e métodos ou metodologia; 

resultados e, ou, ações desenvolvidas; conclusões e, ou, considerações finais. Se 

essenciais, poderão constar principais referências bibliográficas; 

g) Instituição de financiamento se houver. 

 

6.2.4 Outras considerações: 

 

a) O Pôster deverá apresentar clareza e poderá ser ilustrado com figuras, fotos, tabelas 

ou com outros recursos gráficos possíveis; 

b) As informações deverão ser organizadas de modo que as ideias centrais do trabalho 

sejam facilmente compreendidas; 

c) O texto do Pôster deverá ser em um tamanho de fonte que permita a sua leitura a 

uma distância de pelo menos 1 metro. 

   6.2.5   Apresentação do painel 

 

 

a) Os autores deverão afixar o painel no dia indicado no comprovante definitivo de 

inscrição do trabalho, ou de acordo com horário disponível no site da Enactus Brasil. 
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b) Para cada painel estará reservado, no dia da apresentação, um espaço para fixação, 

com gancho, identificado com o número do painel. 

c) A apresentação do painel deverá ser feita pelo primeiro autor. No caso de 

impedimento justificado do mesmo, o trabalho poderá ser apresentado por um co-

autor. O co-autor deverá entregar (em mãos) ao avaliador, a justificativa de ausência 

do primeiro autor. Não é permitida em nenhuma hipótese a apresentação do painel 

por terceiros, não autores do trabalho. O orientador não poderá apresentar o 

trabalho pelo estudante. 

d) O autor deverá permanecer junto ao painel durante toda a sessão. É importante que 

o mesmo não saia do local, sob pena do painel não ser avaliado. 

e) O avaliador ficará em média 10 minutos em cada trabalho para ouvir a apresentação 

do autor e realizar questionamentos. 

f) O painel deverá ser retirado imediatamente após o término da sessão de 

apresentação. 

 


