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1 O PÔSTER

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2006) um pôster é
um instrumento de comunicação exibido em diversos suportes que sintetiza e
divulga o conteúdo a ser apresentado.
O pôster científico geralmente segue o planejamento de uma publicação:
título e autores, introdução, métodos, resultados, discussão e conclusões. A
seqüência não precisa ser obrigatoriamente seguida.
Deve considerar que o instrumento pôster deve ser mais dinâmico,
enquanto instrumento de comunicação.

1.2 ELEMENTOS BÁSICOS

a) Nome da Instituição
b) Autor
c) Orientador
d) Conteúdo
Textos
Dados (tabelas, gráficos, diagramas, estatísticas...)
Imagens (desenhos, fotografias, ilustrações...)
e) Referências
f) Endereço para contato
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1.3 EXEMPLO DE UM POSTER

Largura de 0,60 m até 0,90 m

Todo projeto
gráfico é de
responsabilidade
do autor

Altura
de
0,90 m
O pôster
deve ser
legível a
uma
distância de
pelo menos
1 metro.

até
1,20 m

Devem ser utilizadas para compor o projeto as
normas de citação; referências e resumo.
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2 INFORMAÇÕES ÚTEIS PARA A PREPARAÇÃO DO POSTER

O projeto gráfico é de responsabilidade do autor, porém neste tópico é
interessante observar algumas dicas extraídas dos slides do Dr. Prof. Airton
Cattani da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que devam ser
considerados na preparação do projeto, permitindo visualizar possíveis erros.

a) No texto procure informar somente o necessário

Fonte: (CATTANI, 2003)
b) Utilize fonte sem serifa1, são adequadas para cartazes ou pôsteres

Serifa segundo do dicionário Aurélio, é “pequeno traço ou espaçamento que remata, de um ou ambos os
lados, os terminais das letras não lineares de caixa-alta e caixa-baixa; remate”.
1
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c) Não é necessário utilizar todo espaço do pôster

Fonte: (CATTANI, 2003)

d) Diagrame o texto em colunas

Fonte: (CATTANI, 2003)
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e) Pode-se justificar ou alinhar

f) O tamanho da fonte vai depender da quantidade de texto e tamanho do pôster
Mínimo indicado: corpo 20

g) A fonte pode estar em Caps Lock, porém dê preferência as minúsculas
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h) Cuidado ao utilizar figura de fundo

Fonte: (CATTANI, 2003)

i) Cuidado com a resolução das imagens

Fonte: (CATTANI, 2003)
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j) Cuidado com excesso de cores e o contraste

Fonte: (CATTANI, 2003)

l) Os programas utilizados para este tipo de trabalho são: PowerPoint;
CorelDraw; PhotoShop; Ilustrator; FreeHand.

m) Procure sempre imprimir o conteúdo para visualizar melhor o aspecto do
pôster, não confie no que se vê na tela do computador.

n) Informações úteis para divulgar na Internet:
Formato: jpg
Largura: 600x900 pixels
Resolução: 72 dpi
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