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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER 

 

Para alunos em estágio do curso de Biomedicina: O pôster deverá ser elaborado de forma 

individual, em duplas ou em trios, e deverá apresentar uma situação vivenciada durante o 

período de estágio (técnica, caso, ação, percepção). Em caso de utilização de dados do local, o 

responsável pelo local de estágio deve estar de acordo. 

 

Orientações gerais: 

 

O pôster será apresentado na mostra de trabalhos do curso de Biomedicina, que irá ocorrer no 

dia 11 de junho, das 18h às 20h, entre o DCE e a cafeteria, no prédio 9. 

 

1. Para inscrição na Mostra de Trabalhos, deve-se elaborar um resumo (pode ser o texto 

que será utilizado no pôster) e submeter na inscrição da Mostra de Trabalhos.  O link para 

inscrição será enviado posteriormente a todos. 

2. O corpo dos resumos pode conter entre 250 e 300 palavras, sem contar espaços, e 

possuir exclusivamente texto. 

3. Não devem ser incluídas referências bibliográficas nem agradecimentos. 

4. Caso o trabalho tenha mais que um autor, apenas um deles faz a submissão do resumo 

no sistema, e adiciona o nome de todos, incluindo o orientador (todos receberão certificado).  

 

Ao elaborar o pôster, devem ser seguidas as seguintes instruções: 

5. O pôster deve ser confeccionado medindo 90 cm de altura e 60 cm de largura. 

6. Na identificação, na parte superior, devem constar: 

a) Logo UNIVATES localizado na parte esquerda do pôster. 

b) Universidade do Vale do Taquari - Univates, centralizado. 

c) Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS, centralizado. 

d) Nome do Curso, centralizado. 

e) Título do trabalho, centralizado. 



f) Autor(es), centralizado(s): nome(s) do(s) estudante(s) e orientador [se doutor - 

Prof. Dr. ou Dra. Nome do professor(a); se mestre - Prof. Me. ou Ma. Nome do 

professor(a)]. O nome do orientador é o último a ser colocado. 

7. O corpo do pôster pode ser alterado de acordo com a necessidade do trabalho 

desenvolvido (não há limite de palavras), sendo necessário respeitar o tipo e o tamanho 

mínimo de fonte. Se possível, apresentar: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, 

Conclusões ou Resultados Esperados. Não precisa ser exatamente o mesmo texto do resumo. 

8. Colocar as referências mais importantes para a realização do trabalho (no máximo 5). 

9. Ao elaborar seu pôster lembre-se de que ele deve conter: 

a. pouco texto, muitas figuras, fotos, tabelas, gráficos ou esquemas; 

b. os objetivos em frases concisas e resumidas; 

c. a descrição do método empregado (tópicos ou esquema); 

d. a apresentação dos resultados e/ou conclusões, mesmo parciais. 

10. Na preparação de seu pôster, procure utilizar a criatividade para apresentá-lo de 

forma atraente e comunicativa, mantendo o rigor científico. 

11. O texto do pôster deve ser claro e legível a uma distância de pelo menos um metro 

(fonte Arial no tamanho mínimo 30). 

12. Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

apreendidas e utilizar todos os recursos disponíveis para o pôster despertar o interesse do 

público. 

13. Evitar abreviações. 


