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O que é? Como se faz? 

O pôster é um meio de comunicação científico com o intuito de informar os 

dados mais importantes da pesquisa científica realizada pelo(s) autor(es).  

Elementos obrigatórios do pôster 

 Introdução: Escrever breve exposição dos aspectos mais relevantes, como o tema 

e a justificativa. 

 Objetivo do trabalho: Definir o propósito do trabalho. 

 Metodologia: Descrever os materiais, métodos e procedimentos utilizados. 

 Resultados: Apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa realizada. 

 Conclusões: Apresentar as conclusões referentes aos objetivos propostos (se a 

pesquisa estiver concluída). 

 Referências: Inserir de 3 a 5 referências que foram utilizadas no trabalho. 

A formatação deverá seguir as seguintes indicações: 

Logo da Faccat e Nome da Instituição1: Alinhamento à esquerda.  

Título: Em negrito, letras maiúsculas. Centralizado. 

Curso, Área Temática, Resultados: Exemplo - Graduação: Ciências Contábeis; Área 

temática: Ciências Exatas e da Terra; Resultados: Resultados finais (ou parciais). 

Alinhamento à direita. Letras minúsculas. 

Autor(es), orientador e Instituição2: Letras minúsculas, alinhamento à direita. 

                                                           
1 Para obter a imagem acesse a página inicial da Faccat e, em “Institucional”, está disponibilizado o 

item “Marca da Faccat”, em várias extensões. Indicado para alunos da Faccat. 
2 Para participantes de outras instituições. 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE PÔSTER  
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Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusões, Referências: 

Subtítulos em negrito, letras maiúsculas.  

Referências: Devem ser as mesmas citadas no corpo do texto, alinhadas à esquerda, 

espaço entre as linhas menor do que os demais elementos do pôster3.  

Tamanho do pôster: Largura – 90 cm; Altura – 100 cm. 

Fonte: Utilizar a mesma fonte em todo o corpo do pôster. 

Para o layout: Cores e diagramação do pôster ficam a critério do(s) autor(es), assim 

como a inserção de ilustrações (desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, 

fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros) e, se for o caso, de 

fundo com marca d’água. 

 

 

                                                           
3 Se o pôster fosse produzido em Word, seria espaço equivalente a espaçamento simples. 


