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INSTRUÇÕES PARA A CONFECÇÃO DE PÔSTERES
UM PÔSTER VISA A COMUNICAÇÃO RÁPIDA E OBJETIVA COM O LEITOR, E POR ISSO É TÃO EMPREGADO EM
CONGRESSOS E REUNIÕES CIENTÍFICAS. PARA QUE ISSO OCORRA, É IMPRESCINDÍVEL QUE:
- O texto seja objetivo e escrito de forma sintética.
- Seja escrito com letras grandes e haja cuidado com o planejamento visual (bom senso já é o suficiente)
- Seja dada prioridade para ilustrações como fotos, esquemas, gráficos, tabelas, diagramas, fluxogramas, etc. Lembre-se:
uma imagem fala mais do que mil palavras.
O espaço (tamanho) do pôster varia de acordo com as regras do evento que o irá expor. Normalmente as
2
medidas oscilam próximas de 1m (veja na próxima página as medidas para este trabalho).
Os itens a seguir devem obrigatoriamente fazer parte do pôster, estando preferencialmente DESTACADOS para
rápida detecção visual:
- Título
- Autores
- Instituição

Outros itens:
- Objetivos*
- Metodologia empregada*
- Resultados*
- Discussão*
- Conclusões*
- Bibliografia
* - Somente quando houver parte experimental! Nã o se aplicam a trabal hos simpl es de revisão.

Antigamente (2.250 a.C.) os pôsteres eram feitos em papel A4 e colados em cartolinas de mesmo tamanho, para
depois serem montados na área total do pôster. Essa era a maneira normal como eram feitos antes da popularização dos
computadores, impressoras e gráficas. Hoje em dia eles têm sido impressos em Plotters (impressoras especiais para
tamanhos grandes). Embora mais caro, esse processo facilita enormemente o trabalho de confecção e os resultados são
esteticamente superiores ao modelo anterior, ganhando ar de profissionalismo. Há várias opções de papel com preços
diferenciados (papel normal grosso, papel laminado –plastificado-, glossy paper, lona). Papéis brilhantes permitem uma
impressão superior, mas são mais caros. Não existe necessidade dessa sofisticação para este trabalho.
Para imprimir em Plotter, é preciso criar o pôster em programas como COREL, ADOBE ou POWERPOINT. Neste
último caso, aconselha-se salvar em PDF. VERIFIQUEM SE A GRÁFICA TRABALHA COM O FORMATO ESCOLHIDO!
Procurem fazer cotações de preço em diversas gráficas.
É necessário que o pôster tenha “acabamento”, ou seja, possua suportes em cima e embaixo e uma corda para
que possa ser pendurado.
Não serão aceitas desculpas referentes a problemas da gráfica. É necessário fazer com antecedência para que
eventuais contratempos possam ser sanados e corrigidos antes da entrega e apresentação.
TOMEM CUIDADO PARA NÃO FAZER UM SIMPLES “COPY-PASTE” DE TEXTOS DA INTERNET. PLÁGIO É CRIME E
CONSTITUI CONDUTA TÍPICA DE INCOMPETENTES. SE DESCOBERTO, OS NOMES DOS AUTORES SERÃO COMUNICADOS À
COORDENAÇÃO E A NOTA DO TRABALHO SERÁ ZERO.
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Largura: 90 cm

TÍTULO DO TRABALHO
AUTORES (NOME DOS ALUNOS)
INSTITUIÇÃO VINCULADA AOS AUTORES

Altura: 120 cm

Nome da disciplina
Professor: Alexandre Lourenço

Na página www.microbiologia.vet.br podem ser encontrados alguns exemplos de pôsteres.
Embora eles não sejam perfeitos, servem como ponto de partida.
Sugiro a consulta ao livro “DESIGN PARA QUEM NÃO É DESIGNER” que trata de princípios
de comunicação visual.
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