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Normas para Apresentação em Pôsteres  

IV SEMANA ACADÊMICA DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS / II Workshop de Pós-

Graduação das Ciências Agrárias 

 

Para apresentação em pôsteres, devem ser observadas as seguintes recomendações: 

 

• O autor apresentador do trabalho deverá, caso este seja recomendado pelos consultores 

e pela Comissão Científica, permanecer no local de apresentação durante todo o período 

previsto para exposição. 

• A data, horários e local para fixação dos pôsteres serão determinados e divulgados 

com antecedência pela Comissão Científica no site da UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO MARANHÃO (www.uema.br) e da SEMANA ACADÊMICA DAS CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS (www.semanadasagrarias.com.br). 

• Os pôsteres deverão ser colocados 15 minutos antes do horário previsto de 

apresentação e ficarão expostos durante o período das 13h30 às 15h, durante o dia da 

apresentação. O apresentador do pôster deverá permanecer no local no horário das 

13h30 às 14h, no dia estipulado para sua apresentação. O local para fixação dos pôsteres 

será determinado e divulgado com antecedência pela comissão científica. 

• A área útil máxima do painel para apresentação dos pôsteres será de 0,9 m de largura x 

1,20 m de altura. 

• Todo material necessário para fixação dos pôsteres será de responsabilidade do autor 

apresentador. Sugerimos trazer material colante, como fita adesiva, fita dupla face, 

tesoura etc.  

• A fonte recomendada para digitação do texto do pôster é Arial, em tamanho que 

permita a leitura a pelo menos 2 m de distância (sugerimos um tamanho mínimo de 28) 

de modo a facilitar a leitura pelos participantes. 

• Os elementos essenciais são: título, autores, instituições de vinculação, endereço para 

correspondência e e-mail, introdução, material e métodos, resultados e discussão 

(recomenda-se a utilização de fotografias, gráficos, tabelas e figuras que facilitem a 

ilustração), conclusões e literatura citada. 
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