
 

 

 

Araguari – MG, 06 de janeiro de 2020 

 
Colega Pesquisador: 
A apresentação dos trabalhos aprovados no XXI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA EM CAFEICULTURA 
IRRIGADA será na forma de pôster, no 18/03/2020. 

Os apresentadores deverão afixar os materiais no dia 17/03/2020, após as 12:00, em local pré-determinado pela 
Comissão organizadora. 

Os pôsteres deverão permanecer afixados até o final do dia 19/03/2020, quando os apresentadores receberão os 
certificados de apresentação. 

A seguir, passamos algumas orientações para a confecção e apresentação dos materiais: 

Aspectos gerais:  

Um bom pôster deve cobrir os principais pontos de sua pesquisa, atrair a atenção do público e incentivar a discussão e o 
questionamento durante o tempo designado para a apresentação. Organize suas idéias de tal forma que esses objetivos sejam 
atingidos. Um pôster deve ser simples e ao mesmo tempo elaborado; ele deve ser preparado tendo em vista seu uso como base 
para a apresentação e discussão de seu trabalho. No entanto, ele deve também ser auto-explicativo. Idealize-o de forma a ser 
facilmente lido e com uma boa arte visual. Lembre-se que a audiência vai ter apenas um curto espaço de tempo para dar atenção 
à sua apresentação. Use cores para destacar os principais pontos e tornar seu pôster mais atraente. Use figuras, diagramas, 
cartuns, etc., ao invés de texto, sempre que aplicável.  

Painéis e tamanhos 

Os painéis para colocação dos pôsteres serão disponibilizados pela Secretaria do Simpósio. Os painéis terão 1,20 m de altura e 
0,90 m de largura e, portanto, os pôsteres deverão ter no máximo esse tamanho (entre 0,90 e 1,20 de altura, e entre 0,80 e 0,90 m 
de largura). O pôster deve ser legível de uma distância de aproximadamente 1,50 m, e serão pendurados no painel ou montados 
usando fita adesiva dupla-face. Os painéis são de fórmica, e, portanto, velcro, pregos, percevejos ou qualquer objeto perfurante não 
deverão ser usados. Também não se deverá escrever nada nos painéis. Cada apresentador é responsável pelos materiais 
necessários para sua apresentação.  

Comissão organizadora. 

 


