
 

 

 

 

ORIENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS CIENTÍFICOS (BANNERS) 

(NORMAS SEGUIDAS: ABNT NBR 15437) 

 

I. NOÇÕES GERAIS DE PAINEL 

 Explanação do assunto de uma maneira formal; 

 O painel deve ser autoexplicativo; 

 Evitar muito conteúdo escrito ou letras pequenas; 

 Dê preferência para colocar o conteúdo em forma de tópicos; 

 Colocar ilustrações de ótima qualidade; 

 O título de cada tópico a ser desenvolvido deverá aparecer em letras Maiúsculas; 

 O pôster deve: a) ter clareza; b) se necessário, utilizar recursos gráficos, tabelas 

ou imagens de forma harmônica com o texto; c) organizar as informações de modo 

a que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente compreendidas; d) o texto 

do pôster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. 

 

 

II. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 Dimensões: 90 cm de largura por 1,20 m de altura; 

 Material de impressão: Plástico com caneleta e barbante para pendurar; 

 Fundo: Cor azul claro, com logo da faculdade; 

 Sugere-se o uso da fonte Arial ou Time New Roman tamanho 20 no corpo do 

texto, tamanho 32 para título do trabalho, 20 para nome dos autores, 26 para 

tópicos que deverão aparecer em letras MAIÚSCULAS e 16 para referênicas. 

 



 

 

 

IV. ESTRUTURA DO PAINEL 

Tópicos a serem desenvolvidos: 

 CABEÇALHO: Logo do congresso, logo da UP Cursos e Eventos, título do 

trabalho, nome dos autores e coautores com e-mail respectivamente; 

 INTRODUÇÃO: Exposição RESUMIDA dos principais aspectos relacionados 

ao assunto. Pode-se incluir alguns desses itens: breve revisão da literatura, 

justificativa (razões), definições, situar o problema no contexto geral da área ou 

indicar pressupostos necessários à compreensão do assunto; 

 OBJETIVO: Determina o que se pretende estudar no desenvolvimento do painel, 

deve ser escrito de maneira clara e direta com o verbo no infinitivo; 

 METODOLOGIA: Deve-se incluir no banner a metodologia do trabalho; 

 RESULTADOS: Deve-se relatar os resultados encontrados na pesquisa de forma 

objetiva e clara; 

 CONCLUSÃO: Deve-se concluir somente o que foi comprovado, com 

interpretação lógica, não cabendo opiniões próprias ou análises não investigadas. 

As conclusões de qualquer trabalho científico devem responder aos objetivos 

propostos do mesmo. Deve ser apresentada, preferencialmente, em tópicos; 

 REFERÊNCIAS: Deve-se colocar as principais referências do seu trabalho, 

máximo 3 referências); 

 

III. FIGURAS E TABELAS 

 As figuras e tabelas deverão ser colocadas para ilustrar o painel e deixá-lo 

autoexplicativo; 

 Deverão ser citadas no texto, se esta citação estiver entre parênteses deve se 

abreviar da seguinte forma Fig. ou Tab., se estiver no texto devem ser escritas por 

extenso; 

 



 

 

 

 Receberão uma legenda explicando o seu conteúdo. As legendas devem ser 

posicionadas em cima das tabelas e abaixo das figuras; 

 

IV. INFORMAÇÕES GERAIS 

 Os trabalhos deverão ser entregues a equipe organizadora do evento no dia 27 de 

abril de 2019, a partir das 08:00 até 10:00; 

As apresentações serão realizadas no dia 27 de abril no Hall do Quality Salvador Hotel 

em Salvador-BA. As apresentações serão divididas e realizada em dois horários: 

- Grupo 1:  Início das apresentações às 11:30; 

- Grupo 2: Início das apresentações às 17:30; 

- TEMPO DE APRESENTAÇÃO: 05 MINUTOS. 

 A lista de trabalhos referentes os grupos estão disponíveis no site do UP Cursos e 

Eventos (www.upcursoseeventos.com.br) na página do evento, na área de trabalhos. 

PARAGRAFO ÚNICO:  A comissão avaliadora está isenta da obrigatoriedade da entrega do 

certificado se: 

a) O autor (ou coautor) não estiver presente ao lado do pôster para a divulgação do 

trabalho; 

b) O autor permanecer apenas durante a apresentação do trabalho.  

 

V. CERTIFICADOS 

O certificado de participação dos autores estarão disponíveis no site da UP Cursos 

e Eventos (www.upcursoseeventos.com.br) a partir do dia 01 de maio de 2019. Os 

trabalhos que não forem apresentados na unidade durante a duração do evento não serão 

certificados.  

 

 

  

http://www.upcursoseeventos.com.br/
http://www.upcursoseeventos.com.br/


 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO TEM VALOR PARA III CONGRESSO NORTE 

NORDESTE DE FERIDAS E COBERTURAS. 

 

 

 

 

 

Aracaju, 16 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Felipe Johnnata Fidelis Neri Santos 

Diretor – UP Cursos e Eventos 


