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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS

ABCR
9º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões – CBR&C 2015

Salão de Inovação
Formatação dos pôsteres
O pôster é um meio de comunicação visual. É uma fonte de informação do trabalho realizado, complementada, quando aplicável, por sua apresentação oral. A rigor, um pôster é um sumário e uma divulgação daquilo que foi pesquisado.



Preparação do pôster
o O pôster deverá ser confeccionado pelos autores apenas se o trabalho
foi aprovado porém não selecionado para apresentação oral.



Estrutura e conteúdo do pôster

a) É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar.
b) O pôster deve ter as seguintes dimensões:
o Largura: 90 cm
o Altura: 120 cm
c) Deverá constar no pôster:
o Área do conhecimento,
o Título idêntico ao do trabalho ,
o Nomes e instituições dos autores,
o Introdução; métodos; resultados e discussão; conclusões,
o Informar a instituição de fomento, se houver,
o Identificar o tema.
d) O pôster deverá ter clareza.
o Utilize o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. Blocos de textos devem conter aproximadamente
50 palavras.
o Organize as informações de modo que as idéias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas. Tente ser efetivo na disposição visual
dos dados.
o O pôster é um resumo ilustrado. Mostre o que mais importa de sua pesquisa - o que foi realizado, como foi realizado e o que se recomenda ou
se conclui.
o Evite enfocar os métodos. Os resultados e implicações são mais relevantes.
o Utilize gráficos, figuras e textos, preferencialmente coloridos, bem distribuídos ao longo do pôster (evite número excessivo de cores).
o Utilize títulos para destacar objetivos, resultados, conclusões, etc.
o Organize em colunas as sessões para melhor visualização e leitura.
o O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2
metros.
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e) É proibido na apresentação do pôster:
o Apresentar com retroprojetor, computador, microfone e/ou outros equipamentos elétricos;
o Utilizar aparelhos e instrumentos sonoros;
o Apresentar o pôster fora da data, local ou horários programados;
o Que um único autor apresente mais de um pôster em um único dia do
evento;
o Apresentação por terceiros, não autores;
o Apresentar-se sem o crachá do Evento, entregue a todos os inscritos
juntamente com o material do Congresso, por ocasião do credenciamento.


Planejamento e preparação do pôster
o



Planeje seu pôster com antecedência, escreva imediatamente a introdução
e a metodologia, e lembre-se de rever o texto e suas idéias com o orientador e colaboradores.

Texto
o

Utilize para o título fonte 90 pontos, negrito. Para os subtítulos utilize fonte
72 pontos . Nesta área coloque: Título do plano de trabalho, Autores, e Instituição à qual pertence.
o O restante do pôster deve conter: Introdução, Metodologia, Resultados,
Conclusões e, se necessário, Agradecimentos. As Referências bibliográficas podem estar numa folha à parte, disponível para a audiência e/ou como forma de lembrança.
o Textos auxiliares podem ser em fonte 18 ou 20 pontos. Não esqueça de
verificar a ortografia antes da impressão final. De posse dos textos, fotos,
gráficos e figuras, faça um rascunho em escala, para auxiliar na estruturação visual do pôster bem como na avaliação do espaço disponível. Nesta
etapa, planeje como as informações irão fluir ao longo do pôster. Diminua
o número de textos, gráficos, figuras, etc., se o pôster parecer congestionado. Evite diminuir o tamanho da fonte como solução para congestionamento.
o Use uma cor para título, introdução e conclusões, e uma segunda cor para
o restante. Utilize uma terceira cor para destacar alguns resultados.


Entrega
o Os pôsteres devem ser entregues na Sede da ABCR, em São Paulo, Capital, ou enviados por correio, inseridos em um tubo plástico rígido, até o dia
31 de julho de 2015. Pôsteres recebidos após essa data serão aceitos a
critério exclusivo da ABCR.
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Links de interesse:
o Pôster (blue and green design) - Templates - Office - Microsoft
https://office.microsoft.com/en-us/templates/poster-blue-and-green-designTC104001057.aspx
o

Conference Posters in Linux: http://www.acronymchile.com/poster.html

o Como criar um pôster para conferências e congressos
http://bsf.org.br/2014/03/30/como-criar-um-poster-para-conferencias-econgressos/

