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Normas e recomendações para elaboração do E-Pôster científico:  

1) Está sendo disponibilizado um arquivo Template elaborado em Power 
Point (.ppt, .pptx);  

2) O E-Poster pode ser diagramado em Power Point ou em outro software, 
desde que respeitando as orientações do Template. Contudo, apenas a 
versão final deve ser salva e enviada em formato PDF (o sistema não 
aceitará outro formato); 

3) O arquivo em PDF deve ser nomeado com o número do trabalho, 
conforme a tabela de divulgação dos resultados; 

4) A apresentação poderá conter no máximo uma página (um único slide); 

5) Configuração de tamanho de página: 120 cm x 80 cm (Altura x largura). 
Orientação de página: retrato; 

6) Deve estar elaborado no idioma oficial: português; 

7) Tipo e tamanho sugerido para a fonte: Arial, tamanho mínimo 44 para o 
título principal do trabalho (em caixa alta), 36 para os subtítulos e 32 
para os textos em geral. Usar cores de fontes e de fundo que permitam 
bom contraste e facilidade de visualização. Sugere-se priorizar a cor 
preta para os textos em geral e branco para o fundo, conforme template 
disponibilizado; 

8) O uso de itálico é destinado somente para indicar termos em outros 
idiomas; 

9) É permitida a utilização de imagens e gráficos. Ficar atento para que o 
tamanho máximo do arquivo pdf não ultrapasse 5 MB. Não será 
permitido o uso de animações, sons e transições;  

10)Sugere-se que o E-Pôster seja estruturado contemplando os conteúdos 
abaixo: 

 Título. O título deve ser idêntico ao do resumo submetido; 
 Autores e afiliações institucionais. Quando houver mais de um 

autor, separá-los por ponto e vírgula; afiliações abaixo dos 
autores. 

 Introdução  
 Objetivo; 
 Metodologia; 
 Resultados; 
 Considerações finais; 

 



O modelo de arquivo a ser utilizado para a formatação do E-Pôster está 
disponível abaixo para download. Este modelo de arquivo é apenas um 
exemplo, mas os logotipos nele inseridos devem permanecer. 
  

O modelo disponibilizado está em Power Point, porém solicita-se que os 
autores salvem seus trabalhos em PDF. Os E-Pôsters em pdf deverão ser 
enviados pelo e-mail: congressopediatricofiocruz@gmail.com para a 
comissão organizadora até o dia 18 de setembro. 

A avaliação dos e-pôsters pela comissão científica ocorrerá no dia 26/09 
às 8:00h no salão Chicago do Hotel Windsor Florida. Sugere-se ao 
apresentador chegar ao local com 15 minutos de antecedência. O apresentador 
terá 5 minutos para apresentação podendo ser arguido pelo avaliador ao final 
da exposição. Caso o autor apresentador não compareça no dia e horário da 
apresentação o trabalho não concorrerá à premiação e não receberá certificado 
de apresentação. 

Os E-Pôsters estarão continuamente expostos nos televisores de plasma, 
disponíveis no local, durante todo o dia 26/09 no salão Chicago do Hotel 
Windsor Florida. A distribuição dos trabalhos nas televisões será 
disponibilizada no site do congresso e no local do evento 

.Os três melhores trabalhos serão premiados na cerimônia de encerramento 
devendo um dos autores estar presente durante a mesma. 

Para classificação dos melhores trabalhos será adotado o critério de somatório 
da média da nota de avaliação do resumo e da nota de avaliação da exposição 
oral. Os trabalhos que adquirirem a maior nota oriunda desse somatório serão 
premiados. Em caso de empate será adotado como primeiro critério de 
desempate a maior nota na exposição oral e como segundo critério a maior 
média de avaliação do resumo.  

Ressalta-se que apenas os apresentadores dos trabalhos possuem 

inscrição garantida no congresso. Os demais autores devem aguardar a 

confirmação da comissão organizadora. 
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