REGRAS PARA CONFECÇÃO DO E-PÔSTER – “leia com atenção”
1. O e-pôster só deverá ser confeccionado e enviado se o resumo for
previamente aprovado pelo Comitê Científico.
2. O pôster será em formato digital, e-pôster.
3. NÃO há necessidade de pôster físico, impresso.
4.

Os

pôsteres

serão

apresentados

em

grandes

monitores

de

computadores em local de grande trânsito da audiência do congresso.
5. O arquivo ser em orientação vertical e enviado em formato pdf, de até
5Mb;
6. Dê preferência para o contraste entre a cor de fundo e o conteúdo do
texto;
7. Utilizar fonte Arial nos tamanhos de: 28 pontos negrito para o título, 20
pontos negrito para os dados dos autores, e 24 pontos, normal para texto;
8. Para começar a desenvolver o seu pôster, abra o PowerPoint e crie um
documento novo; selecione a aba DESIGNER; abaixo da aba DESIGNER,
selecione «CONFIGURAR PÁGINA»; altere os valores de altura e largura
para as medidas: 124 cm (altura) e 71 cm (largura); Inicie o layout do seu
projeto.
9. No pôster deverá constar:


1. O título do pôster, que deve, obrigatoriamente, ser idêntico ao título do
artigo (resumo) submetido no site do evento;



2. Nomes dos autores (conforme submetido no site) negrito, centralizado,
com entidade de filiação; abaixo do título;



3. Dados do trabalho científico (Introdução, Material & Métodos,
Resultados & Discussão, e Conclusões): Organizar as informações de
modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas;
utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e gráficos
possíveis.



4. NÃO coloque o resumo no pôster, ele será utilizado para avaliação do
trabalho.
10. Recomenda-se que as ilustrações (fotos, esquemas, tabelas,
equações, etc.) ocupem no máximo 40% da área total.
11. Prepare um pôster que mostre a ideia essencial de seu trabalho, de
forma didática, visando a divulgação científica.
12. O arquivo deverá ser enviado, impreterivelmente, até a meia-noite do
dia 30 de Novembro de 2018 no email eventos.go5@wineventos.com.br.
13. Haverá apresentação oral dos cinco melhores trabalhos, no grande
auditório, e os dois melhores trabalhos receberão o prêmio “Professor Dr.
Helio Moreira”. Os demais trabalhos serão expostos eletronicamente na
área destinada para visitação dos interessados.
PRINCIPAIS DÚVIDAS
O autor deverá obrigatoriamente estar inscrito no congresso?
Sim, para apresentação do trabalho, um dos autores deverá estar inscrito
no Congresso.
Quantos autores podem ter o meu trabalho? Não deve ultrapassar de
oito (8) o número de autores por trabalho.
Posso escolher a forma de apresentação do meu trabalho?
Não, porque os trabalhos somente serão apresentados na forma de epôster. Os 5 (cinco) melhores trabalhos serão apresentados no grande

plenário e os dois melhores trabalhos receberão o “Prêmio Professor Dr.
Hélio Moreira”. Os autores serão notificados a tempo de preparar a
apresentação.
Posso submeter Relato de Casos?
Sim, entretanto, os Relatos de caso só serão aceitos como Pôster. Para
inscrição de Relatos de Caso, o item Resumo deve conter: Introdução,
Relato do Caso e Conclusão.
Devo mandar o e-pôster juntamente com o resumo?
NÃO. Os e-pôsters somente deverão ser enviados após a aprovação do
resumo previamente enviado.
Qual a data limite para envio dos e-pôsters?
A data limite é 30 de novembro de 2018.
Como devo enviar o e-pôster?
Os

e-pôsters

deverão

ser

enviados

em

PDF

para

o

email

eventos.go5@wineventos.com.br.
Quem devo contactar se eu tiver dúvidas ou precisar de assistência
durante o processo de envio do trabalho?
Secretaria Executiva: eventos.go5@wineventos.com.br
Telefone: (62) 3241-3939.

