
 
 

 
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO – PÔSTER 

 

1. Especificações gerais: a confecção do pôster é de responsabilidade dos autores e deverá ter 1,20m de 

altura x 0,90cm de largura, confeccionado em material resistente, cores e estilo segundo interesse e 

necessidade de cada apresentador, com letras legíveis. Recomendamos a confecção do QR code do 

conteúdo do pôster e este deve estar disponibilizado no mesmo (poderá ser gerado em plataformas 

gratuitas disponíveis na internet). 

 

2. Conteúdo obrigatório: o título deverá ser exatamente o mesmo utilizado no resumo e ser escrito em 

letras maiúsculas. Abaixo do título e com letras menores devem vir os nomes dos autores, das 

instituições envolvidas, e-mail de contato,  cidade e estado.  

O logotipo do evento deverá estar impresso no canto superior esquerdo (disponível para download no 

site do evento: (http://audiologiabrasil.org.br/eia) 

O corpo do trabalho deverá conter INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, METODOLOGIA, RESULTADOS E 

DISCUSSÃO, CONCLUSÃO e REFERÊNCIAS. Estas marcas devem estar legíveis e destacadas. 

O pôster deverá apresentar clareza e poderá ser ilustrado com figuras, fotos, tabelas ou com outros 

recursos gráficos possíveis. 

 

3. Apresentação: o apresentador do pôster obrigatoriamente deve ser um dos autores e estar inscrito. 

Deve também identificar-se no local de apresentação com a credencial do evento. A qualquer momento 

a comissão organizadora poderá solicitar o documento de identificação do apresentador para 

conferência da credencial. 

O autor apresentador deverá permanecer junto ao painel durante todo período destinado à 

apresentação dos pôsteres. As apresentações serão nos dias 11 e 12 de abril das 18:00 às 19:00 horas. 

O cronograma de apresentações estará disponível no site do evento em até 15 dias antes da data de 

início do evento 

O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com, no mínimo, 15 minutos de 

antecedência do início previsto da sessão de apresentação.  

É vedada a manifestação dos demais autores e/ou orientadores durante a apresentação do trabalho, 

ficando a cargo única e exclusivamente do apresentador esclarecer os questionamentos do público e da 

comissão científica. 

Os certificados de trabalhos apresentados serão disponibilizados ao autor principal, na forma online, 

após 30 dias da realização do evento. Na ausência de apresentação do painel não serão emitidos os 

certificados aos autores e apresentador do trabalho. 

 

4. Fixação do pôster: para cada pôster estará reservado, no dia da apresentação, um painel de 

octanorme, identificado com o número do trabalho. A fixação do pôster é de responsabilidade do 

apresentador, sugere-se que este item seja observado no momento da escolha do material em que será 

confeccionado e as opções de fixação. A comissão organizadora não se responsabiliza pelos materiais 

necessários à fixação ou possíveis danos decorrentes dela. O pôster deverá permanecer fixado por todo 

período determinado no cronograma do evento. 

 

 

http://audiologiabrasil.org.br/eia/trabalhos-cientificos


 
 

 
 

 

 

 

5. Retirada do pôster:  o pôster deverá ser retirado pelo apresentador imediatamente após o término 

da sessão de apresentação.  A comissão organizadora não se responsabiliza por danos, extravios, 

desaparecimento ou qualquer outro imprevisto que venha a ocorrer com os pôsteres ou outros 

materiais. Não haverá espaço destinado para guardar pôsteres, sendo de inteira responsabilidade do 

autor/apresentador a guarda do mesmo. 

 

6. Avaliação: os pôsteres que estão concorrendo ao prêmio serão avaliados por comissão específica, 

dentro do horário em que ocorrerá a sessão de apresentação.  

Na avaliação serão levados em consideração os critérios abaixo relacionados: 

 

Do apresentador 

a) Postura/Comportamento durante a apresentação; 

b) Objetividade e domínio na apresentação dos resultados; 

c) Capacidade de expressão oral; 

 

Da estrutura do pôster 

d) Organização do conteúdo  

e) Formatação  

f) Qualidade estética  

 

Da apresentação 

g) Linguagem adequada 

h) Conhecimento teórico e prático 

i) Domínio do conteúdo apresentado 

 

Do conteúdo 

j) relevância e mérito científico 

 

OBSERVAÇÃO: a Comissão Organizadora informa que o autor/apresentador que não estiver com a taxa 

de inscrição quitada até o dia 12/03/2019, terá o trabalho excluído da lista de apresentação.  

 

Comissão Organizadora 34º EIA 

 

 


