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Resumo

O pôster deve ser elaborado para papel a0, em
duas ou três colunas, devendo conter, obrigatoriamente o título, o nome dos autores com a
sigla das suas respectivas instituições e o email
do primeiro autor. Será obrigatória a presença
do autor apresentador durante a apresentação
do pôster.
Palavras-chave: palavra, palavra, palavra, palavra.

Introdução

Algumas dicas: O pôster deverá ter informações referentes à sua pesquisa, informações tais
como: Resumo, Introdução, Objetivo, Metodologia, Conclusão e outras informações (estes são
pontos de orientação geral e não são regras).
Utilize tamanho de fonte 48 como mínimo para
título e fonte 28 como mínimo para conteúdo.
Figuras e tabelas deverão cobrir, no máximo,
50% do pôster, informando a fonte dos dados
contidos nas mesmas. A fonte deverá ser colocada abaixo das guras e tabelas. As informações apresentadas no pôster devem ser concisas
e claras. Este modelo já se encontra na formatação sugerida.

Metodologia

Pode-se incluir tabelas utilizando o ambiente
table ou conforme apresentado abaixo.
Tabela: Titulo da Tabela
Dado 1 Dado 2
Dado 3 Dado 4
Dado 5 Dado 6
Dado 7 Dado 8
Fonte: do autor.

Resultados e Discussões

 Objetivo especíco 1
 Objetivo especíco 2
 Objetivo especíco 3

Realização

 Fazer um breve resumo do trabalho.

balho.

 Referir se concretizaram ou não todos os

objetivos ou se não foi possível concretizar
algum deles e explicar o porquê.

 Referir a importância que o trabalho tem

para sua pesquisa.

(1)

Pode-se incluir guras utilizando o ambiente includegraphics ou conforme apresentado abaixo.

Agradecimentos

Agradecimentos a instituições de fomento ou a
colaboradores do projeto.

Referências

Listar as referências listadas no texto. Exemplo
de citações:

Objetivo

Nessa seção deve-se apresentar um parágrafo
descrevendo o objetivo geral e alguns itens indicando os objetivos especícos. Pode-se utilizar
o ambiente itemize como abaixo.

Sugestões para fazer uma conclusão:
 Referir qual foi a grande conclusão do tra-

Enquanto equações são organizadas utilizando o
ambiente equation, como segue:
sin x
lim
= 1.
x→0 x

Conclusão

Figura 1. Posicionar legenda abaixo da
imagem, espaçamento simples.
Fonte: do autor.
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