Informações e Normas da Sessão de Pôsteres
Detalhes da Sessão de Pôsteres








Cada uma das Sessões de Pôsteres da FERC durará 90 minutos. Os autores
deverão estar presentes junto aos seus pôsteres para discutirem seus trabalhos
durante toda a duração de suas sessões.
Haverá uma sessão de pôsteres pela manhã e duas sessões na tarde da sextafeira, dia 3 de junho:
Sessão I: 10h45 – 12h15
Sessão II: 14h – 15h30
Sessão III: 15h45 – 17h
As localizações específicas dos trabalhos e sessões estarão disponíveis no seu
conjunto de documentos da conferência que você receberá ao chegar ou no
endereço
http://www.fdc.org.br/hotsites/mail/ferc/additional-information.html.
Os autores devem planejar sua chegada ao local com 10 minutos de
antecedência do início da sessão de pôsteres para montagem. Uma página com
o título da sua monografia estará presa ao seu cavalete.
A FERC fornecerá molduras de 90 cm x 120 cm, e cavaletes também.
Os pôsteres podem ser afixados às molduras com fita adesiva ou percevejos,
fornecidos pela FERC.
Pedimos retirar todos os materiais ao final da sessão para que a sessão seguinte
possa ser organizada em tempo.

Dicas para a Apresentação de Pôsteres
1. Finalidade da Sessão de Pôsteres
 As sessões de pôsteres representam uma excelente oportunidade para que os
pesquisadores apresentem seus trabalhos e abram discussões com os presentes
interessados. Os pôsteres devem conter informações suficientes para (1) explicar
as premissas básicas da pesquisa aos observadores e (2) iniciar a discussão e
perguntas dos observadores mais interessados.

2. Conteúdo dos Pôsteres


Selecione informações críticas (por exemplo: questões sobre a pesquisa, teoria,
hipóteses, métodos, análises e resultados) para incluir no seu pôster.





Assegure-se de que o pôster seja legível a uma distância de pelo menos 1,5
metro. O propósito principal da sua pesquisa deverá estar em evidência. As
mensagens que você quer transmitir e que sejam lembradas devem ser claras e
óbvias.
Os elementos finais do pôster dependerão da pesquisa, mas os recortes do
pôster podem incluir:











Título, nomes dos autores, vínculos institucionais
Finalidade da pesquisa, questões da pesquisa
Teoria
Hipóteses
Modelo da pesquisa
Descrição dos métodos empregados
Amostragem
Técnicas analíticas
Resultados principais
Conclusões e rumos futuros

3. Desenho do Pôster







Dispor o material numa sequência que seja clara para os leitores – o que
geralmente significa começar pelo quadrante superior esquerdo e terminar no
quadrante inferior direito (vide exemplo abaixo).
É importante ter um contraste visual forte para que os observadores consigam
distinguir as informações sem demora. Cores são úteis para destacar os pontos
mais importantes.
O texto e as ilustrações devem ser legíveis com facilidade de uma distância de
aproximadamente 1,5 metro.
Use sentenças curtas e listas com marcadores sucintas.
Evite abreviaturas, siglas e acrônimos.
Modelos, Tabelas, ou Figuras devem ser cuidadosamente rotuladas tal que o
participante da conferência possa entendê-los sem ler o texto da monografia.

4. Apresentação dos Pôsteres


Prepare uma apresentação curta (cerca de 5 minutos) a ser feita periodicamente
àqueles que se reúnem ao redor do pôster. Considere a preparação de materiais
e/ou cópias integrais da monografia a serem distribuídas aos interessados.

Lembre-se de trazer:
 Os documentos do pôster para apresentação
 Cópias do seu trabalho
 Cópias de quaisquer materiais (figuras, tabelas, resultados) que você queira
fornecer.

 Cartões de visita
A FERC fornecerá:
 Cavalete
 Placa de isopor de 90 cm x 120 cm (fundo branco)
 Percevejos e fita adesiva

Amostra de Pôster para a FERC
Favor adaptar esse modelo de pôster para a melhor apresentação da sua pesquisa

Título
Autores e Vinculação

Finalidade e
Questões da
Pesquisa

Figuras

Teoria

Métodos

Resultados

 Amostragem
 Medidas
 Analysis

Tabelas

Conclusões

Desfrute do compartilhamento de sua pesquisa e desenvolva a sua rede
de colegas pesquisadores de empresas familiares em Nova Lima, Brasil.

