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5º ENCONTRO DE JOVENS CIENTISTAS 
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO E PRODUÇÃO DE EXPERIMENTO COM 

PÔSTER 

1. Apresentação e Avaliação: 

 É proibida a apresentação do trabalho por terceiros (não autores). 

 O tempo para apresentação do Pôster para o Avaliador será de 10 

minutos. Não será cedido tempo extra para conclusão da 

apresentação. 

 A despeito da avaliação, o apresentador deverá se posicionar ao lado 

do seu Pôster durante todo o período destinado à exposição. 

 Por medidas de segurança, devem usar roupas que sejam 

apropriadas para a ocasião (calça comprida, jaleco ou avental e 

sapato fechado). 

 

2. Espaço para a Apresentação (Mesa e Estande): 

 Para cada experimento haverá uma mesa de apoio (em forma de 

balcão com tampo de 1,0m por 0,40cm e 1,06m de altura) para a 

colocação de algum protótipo, material complementar ilustrativo da 

pesquisa, vidraria e reagentes. 

 Caso haja necessidade de fonte de energia e água, isso deverá ser 

indicado previamente no “Observação” da Ficha de Inscrição. 

 Seguem algumas indicações adicionais sobre a utilização do espaço 

disponibilizado: 

a) Os projetos não poderão ocupar mais do que o espaço reservado 

ao seu estande; 

b) Todos os apresentadores receberão um estande com as mesmas 

medidas; 

c) Não serão permitidas demonstrações de experimentos que exijam 

o uso de espaço adicional; 
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d) Só serão permitidas demonstrações de experimentos, com o uso 

de animais ou plantas ou suas partes, vivos ou mortos, em vídeos 

ou modelos; 

e) Experimentos com seres humanos, animais vertebrados ou 

materiais radioativos, deverão atender aos Comitês de Ética 

Específicos;  

f) Não serão permitidas demonstrações ou exposição de fluidos ou 

materiais biológicos que não estejam devidamente armazenados 

em recipientes hermeticamente fechados; 

g) Não serão permitidas demonstrações que envolvam materiais 

inflamáveis ou potencialmente perigosos; 

h) O Código de Identificação do Estande localizado na parte frontal 

das mesas de exposição deverá permanecer VISÍVEL o tempo 

todo; 

i) Caso o projeto desenvolvido não caiba no estande, busque 

alternativas para solucionar o seu problema. Utilize vídeos, fotos ou 

outros recursos audiovisuais. 

 

3. Formato: 

 O pôster deve ter dimensões 90x120cm, formato retrato, a ser 

impresso em fonte grande o suficiente para poder ser lida a 1 metro 

de distância. Recomenda-se Arial 40 para o texto e 54 para 

tópicos; 

 O pôster deve constar as seguintes Informações: Introdução, 

Objetivo(s), Metodologia, Desenvolvimento do trabalho, Resultados e 

Discussões, Conclusão e Referências (Agradecimentos e 

Financiamento são opcionais). 

 Deverão ser seguidas as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) para citação, estruturação de imagens, gráficos, 

fotos e referências. Caso haja fotos, a autoria deverá ser creditada. 
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4. Dicas importantes: 

 O pôster deverá apresentar as linhas principais de seu projeto: o 

problema ou questão pesquisada, o objetivo ou a hipótese, os 

materiais, os métodos/procedimentos/estratégias (se achar melhor, 

pode apresentar na forma de um fluxograma), as análises e a 

conclusão. 

 O Pôster deverá ser atrativo e apresentar o que você fez e o que você 

descobriu. Certifique-se de que a disposição dos itens esteja bem 

organizada e que as cores escolhidas realcem as mensagens 

importantes a serem transmitidas. 

 Você pode usar cores para separar ideias e setas para guiar seu 

público pelo conteúdo do Pôster. 

 Faça, sempre que julgar conveniente, gráficos, diagramas, imagens, 

fotos e legendas, pois estes, quando bem utilizados, podem ajudar a 

apresentar as ideias de forma mais sintética. 

 Fotos contendo pessoas só poderão ser colocadas no pôster se nelas 

aparecerem apenas os autores do projeto (e seus familiares, desde 

que devidamente identificados). Não é permitida a exibição de 

imagens de outras pessoas. 

 Na exposição de gráficos, diagramas, fotos ou qualquer imagem no 

estande que não tenham sido produzidos pelos autores, seja no 

pôster, ou outra ferramenta de apresentação utilizada, sempre deverá 

constar os respectivos autores ou a referência da qual esta foi obtida 

(revistas, jornais, etc.). O projeto será desclassificado na falta destes 

dados. 

 Qualquer frase incluída no pôster, que não seja de autoria dos 

autores do Pôster, deverá ter seus autores e fonte devidamente 

identificados. O projeto será desclassificado na falta destes dados. 

 O Pôster poderá conter a identificação do local onde a pesquisa foi 

realizada ou também menção ou logos a patrocinadores que 
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ajudaram na participação do projeto. Lembre-se que ao colocar logos, 

este não poderão ter mais do que 5cm x 5cm. 

 

 

Atenção: Antes que o Pôster seja plotado, sugerimos que os autores façam 

rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da 

pesquisa, dos campos do resumo (incluindo área, título, nomes dos autores e 

demais dados). Todos os autores e orientadores devem ter conhecimento das 

normas, do conteúdo do resumo e concordar em ter seu nome inserido. 

Equívocos gramaticais, estruturais e de seguimento da pesquisa serão 

considerados na avaliação dos trabalhos. 

 

 


