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NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS PÔSTERS 

O arquivo do Pôster deverá ser enviado até a data limite do dia 24 de outubro de 2014. 

Configuração dos arquivos 
Os pôsteres poderão ser editados em corel ou programas de apresentações (MS PowerPoint, LibreOffice 

Impress, etc), utilizando o modelo disponibilizado, devem ser transformados em formato PDF e enviados como 

resposta ao e-mail do NIDES. O arquivo deverá ser nomeado como 'Poster - XXXXX.pdf', em que XXXXX é o 

título do trabalho a ser apresentado. 

 

Configuração do pôster 

Formato: 90 x 120cm. 

Orientação retrato. 

Margem superior, inferior, esquerda e direita = 1,5 cm. 

Obs: o pôster será lona vinílica, 4 cores e acabamento em tubete e corda. 

 
Título 

Alinhado à esquerda, junto ao cabeçalho do modelo enviado, abaixo da discriminação do núcleo, caixa alta 

(maiúsculas), fonte ARIAL 60 negrito. 

 
Autores 

A um espaço abaixo do título, alinhado à esquerda, fonte ARIAL 60, separados por ponto-e-vírgula, primeiro 

nome e sobrenome por extenso e em caixa alta (sobrenome em negrito). Nomes do meio abreviados com inicial 

seguida de ponto, como no exemplo: 

 

MARÍLIA G.V. MACHADO1; VALDECIR LUCCAS2; JOÃO M. PELTER3 

 

O sobrenome de cada autor deverá ter um índice numérico sobrescrito, que remeterá ao rodapé da primeira 

página, com a informação sobre sua filiação institucional. A última linha do rodapé deverá conter o endereço para 

contato e/ou e-mail do autor responsável por dar informações sobre o artigo. As notas no rodapé da primeira 

página deverão ficar alinhadas à esquerda, fonte ARIAL 25, conforme exemplo abaixo: 
 

1. Bolsista, Laboratório de Alimentos. Graduação em Engenharia de Alimentos, EQ/UFRJ, mmachado@gmail.com 

2. Bolsista, SOLTEC/UFRJ. Graduação e História, IH/UFRJ. 

3. Professor orientador: Pesquisador, Escola de Serviço Social/UFF. 
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Títulos das Seções 

Em caixa alta, centralizado, fonte ARIAL 60, negrito. 

Ex.: RESUMO, OBJETIVOS, MATERIAL E MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO, CONCLUSÕES e 

REFERÊNCIAS. 

 

Corpo do Texto 
Duas colunas, separadas de 2 cm, fonte ARIAL de 31 a 45. 

 
Tabelas 

Devem estar inseridas no corpo do artigo, centralizadas dentro das colunas. 

As tabelas devem ter seus títulos dispostos na parte superior, fonte ARIAL 21, justificados dentro das margens do 

quadro. Os seus títulos devem ser iniciados pela palavra TABELA seguida do numeral de referência (em 

negrito), de acordo com sua ordem de citação no texto, conforme exemplo abaixo: 

 
 

Figuras 

As figuras (incluindo gráficos) devem ter seus títulos dispostos na parte inferior, fonte ARIAL 21, justificados 

dentro da margem do quadro. Os seus títulos devem ser iniciados pela palavra FIGURA seguida do numeral de 

referência (em negrito), de acordo com sua ordem de citação no texto, conforme exemplo a seguir: 

 

 
Referências 
As referências são opcionais. Caso haja espaço suficiente e o autor deseje incluí-las, deverá fazê-lo de acordo 

com a norma usada no artigo principal. 


