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Exigências do Evento
As apresentações da modalidade pôster serão realizadas
por meio eletrônico, na forma de fórum, na plataforma
desenvolvida pela STI/UFC. O link para a plataforma será
disponibilizado no site dos encontros eu2021.ufc.br e/ou
eu.crateus.ufc.br;
O Manual de Uso da Plataforma de Apresentação de
Pôsteres será disponibilizado posteriormente na página
dos Encontros Universitários;
É importante que os autores ﬁquem atentos a data de
inclusão dos arquivos de pôsteres em formato digital na
Plataforma que deverá ocorrer nos dia 10 a 24 de
novembro de 2021, conforme cronograma previsto no
edital do evento e disponível na página dos Encontros
eu.crateus.ufc.br;
O Pôster deve ser formatado de acordo com o template
que está disponível na página dos Encontros do Campus
de Crateús eu.crateus.ufc.br;
Demais especiﬁcações técnicas como tamanho do arquivo,
formato, resolução e forma de envio serão divulgadas
juntamente com o link da plataforma de apresentação
e o Manual de uso da Plataforma;
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Exigências do Evento
Caso seja enviado mais de um arquivo (ou mais de uma
versão do mesmo arquivo) para determinado trabalho,
apenas o último arquivo enviado será considerado e os
anteriores serão descartados;
O autor principal será o responsável pelo trabalho e deverá
apresentá-lo ao avaliador por meio da(s) resposta(s) ao(s)
questionamento(s);
Em caso de impossibilidade do autor principal, o co-autor
ou o orientador podem responder ao questionamento do
avaliador no fórum;
O trabalho somente será considerado como avaliado caso
apresente um questionamento do avaliador e a resposta
do responsável pelo trabalho;
A resposta ao questionamento do avaliador deve ser
inserida no fórum antes do encerramento dos Encontros
Universitários, até as 23:59 do dia 03 de dezembro de 2021.

o que preciso colocar no

pôster?
conﬁra dicas valiosas
pra você preparar um
bom pôster
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Faça textos curtos e objetivos, use letras grandes;
Para mostrar resultados, preﬁra ilustrações (gráﬁcos)
em vez de tabelas, mas não sobrecarregue estes
gráﬁcos;
Organize ﬁguras e textos em seções dispostas
verticalmente. Seções dispostas horizontalmente
confundem o leitor e diﬁcultam a leitura. Numere
as seções para melhor orientar a leitura;

Use e abuse de recursos gráﬁcos, como setas ligando
partes do pôster, fundos de cores diferentes,
separando partes relacionadas entre si, texto com
letras de tamanhos diferentes, indicando a
importância de cada parte;
Confeccionar o pôster e enviá-lo para a plataforma
de apresentação é apenas uma parte do trabalho;
sua resposta aos questionamentos dos avaliadores
e do público é, principalmente, uma oportunidade
para discutir seu trabalho com os outros
pesquisadores;
Durante as respostas aos questionamentos, procure
manter uma linguagem clara, sucinta e em tom
neutro e cortês, sendo preciso nas colocações
apresentadas, visando a manutenção de integração
cientíﬁca com os pesquisadores.

