
 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DO POSTER NO XXV CBBD 

 

A apresentação do pôster seguirá as seguintes orientações: 

1  Notas preliminares 

a) Um dos autores do trabalho deverá obrigatoriamente  estar inscrito no Evento. Somente os 
trabalhos aprovados e com pelo menos um dos autores inscritos e com pagamento efetivado 
serão inseridos na programação e publicação dos anais; 
 
b) Os autores com trabalho aceito foram comunicados via e-mail pelo sistema do evento. 
 
2  Apresentação dos Pôsteres 
  
a) Característica do pôster: O pôster será em formato digital, arquivo.ppt (PowerPoint 97-2003 ou 
posterior), com, no máximo, 5 (cinco) slides; 
 
b) O pôster deverá ser auto-explicativo, contendo no primeiro slide: nome do evento; título do 
trabalho; nome(s) do(s) autor(es), por extenso; nome e sigla da instituição de origem; nome da 
cidade, do estado, do país e seus respectivos endereços eletrônicos; 
 
c) Duração da projeção do pôster: A projeção durará 10 minutos, dando oportunidade para os 
autores dos resumos expandidos interagirem com os interessados em sua contribuição; 
 
d) Sobre o apresentador: O apresentador deverá ser necessariamente um dos autores do trabalho 
O apresentador do pôster ficará ao lado de seu trabalho enquanto ele estiver sendo projetado, 
dando oportunidade para os autores dos resumos expandidos interagirem com os interessados em 
sua contribuição; 
 
e) Entrega do arquivo: Os arquivos das apresentações deverão ser entregues no MÍDIA DESK  a 
partir do dia 6 de julho das 15h às 18h e  no dia 7 de julho das 8h às 18h; 
  
f) Confirmação de presença do apresentador: No dia de sua sessão, o apresentador do pôster 
deverá comparecer no local da apresentação dos pôsteres (térreo) e se apresentar a(o) 
Coordenador(a) da Sessão para assinar sua presença no programa do evento; 
 
g) Horário de realização da apresentação: Os pôsteres serão apresentados nos dias 8 e 9 de julho 
no horário das 13h às 14h, sendo que cada trabalho terá um tempo de 10 min para ficar rodando 
no telão. 
 
3  Considerações Finais 
 
Os certificados de autoria e apresentação dos pôsteres serão entregues no local de 
apresentação dos pôster, pela Coordenação. 
 
 
 
 


