4º Fórum Científico da FHEMIG
Normas para Exposição dos Pôsteres
1. Orientações Gerais
Despesas referentes à confecção do trabalho em pôster são de inteira e exclusiva responsabilidade
dos autores.
Verifique o local para fixação do seu pôster na lista que será exposta no local.
Cada autor é responsável pela colocação e retirada de seu pôster:
Colocação – Dia 11/11 de 13:00 as 18:00h
Retirada – Dia 12/11 de 17:00 as 18:00h
Ao término do evento os pôsteres que não foram retirados serão descartados.
O certificado de apresentação do pôster será enviado via e-mail após o evento para o responsável
pela inscrição do pôster.
Sugerimos aos autores que durante os coffee-breaks se dirijam ao local onde o seu pôster estiver
exposto para conversar com os participantes presentes. Não haverá avaliação presencial do
trabalho.
2. Estrutura e conteúdo
Haverá um ganchinho para dependurar o pôster. Não serão fornecidas fitas adesivas, tesoura e cola
durante o evento.
Dimensões sugeridas para o pôster:
Largura: máxima 90 cm
Altura: máxima 110 cm
Sugerimos um modelo de pôster com o logo do 4º Fórum Científico, mas não é obrigatório (anexo).
Poderá ser utilizado um pôster do mesmo trabalho exposto em outro evento. O objetivo é divulgar o
seu trabalho científico na Rede Fhemig.
O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 1,5 metros.
Deverá constar no pôster:
A. CABEÇALHO
- Título idêntico ao do resumo aceito para publicação nos Anais do evento;
- Nomes e instituições dos autores;
- E-mail de contato com o pesquisador responsável;
B. CORPO DO PÔSTER
- Divisão por tópicos, p.ex. introdução, metodologia, etc.
- Utilizar o mínimo de texto e o máximo de recursos gráficos possíveis.
- O pôster deve conter informações suficientes para ser autoexplicativo.
C. RODAPÉ
- Informar a instituição de fomento de pesquisa, se houver.
- Referências bibliográficas (as mais importantes, no máximo quatro).

