
Orientações aos autores (apresentação oral e pôster) 

 

Apresentação Oral 

Para a diagramação dos slides da apresentação oral deve-se utilizar o template 

disponibilizado pelo SBQP, podendo variar a disposição dos textos e imagens dentro do 

mesmo. Recomenda-se utilizar um slide por tópico. Pode-se apresentar mais de um slide 

por tópico, desde que não exceda o tempo de apresentação de 15 minutos.  

1. Conteúdo: 

 Título e Autores no 1º slide; 

 Introdução - contextualização e problema da pesquisa; 

 Objetivos do estudo; 

 Métodos utilizados; 

 Resultados e análises; 

 Conclusões;  

 Referências – principais bases do trabalho; 

 Agradecimentos e contatos; 

 

2. Envio e apresentação: 

 As apresentações orais deverão ser enviadas ao e-mail 

sbqp2019@gmail.com com antecedência de 10 dias antes do evento (até 

21 de outubro de 2019); 

 Deverá ser enviado arquivo em formato PDF ou power point, nomeado 

segundo exemplo: Artigo 175_VILLA (número do artigo e sobrenome do 

autor apresentador); 

 O tempo de apresentação será de 15min por trabalho, nas subsessões 

gerenciadas por um mediador, seguidas de debate ao final de todos os 

trabalhos; 

 A indicação de dia, horário e local de apresentação será disponibilizada 

no site do evento a partir de 15 de setembro. 

3. Diagramação e Fontes: 

 Pode-se usar as fontes Noto Sans ou Arial tamanho 40 para títulos e 16 

para textos. 

 

Exemplo de diagramação de apresentação: 
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Apresentação Pôster 

Para a diagramação do Pôster deve-se utilizar o template disponibilizado pelo SBQP, 

podendo variar a disposição dos textos e imagens, seguindo as colunas propostas. 

Recomenda-se utilizar imagem em dimensões que se adequem ao espaço das colunas. 

1. Conteúdo: 

 Título e Autores no 1º slide; 

 Introdução - contextualização e problema da pesquisa; 

 Objetivos do estudo; 

 Métodos utilizados; 

 Resultados e análises; 

 Conclusões;  

 Referências – principais bases do trabalho; 

 Agradecimentos e contatos; 

 Plotar em formato A1 com canaleta ou suporte de madeira e corda para 

exposição e fixação; 

 

2. Entrega e apresentação: 

 Os banners deverão ser entregues na sua chegada ao evento e já colocado 

em exposição no espaço e codificação disponibilizada. Ficarão em exposição 

até o dia da sessão de apresentação; 

 O tempo de apresentação será de 5min por banner, nas subseções 

organizadas por um mediador, seguidos de debate após todos os trabalhos; 

 A indicação de dia, horário e local de apresentação será disponibilizada no 

site do evento a partir de 15 de setembro. 

3. Diagramação e Fontes: 

 Pode-se usar as fontes Noto Sans ou Arial nos tamanhos: 48 para o título; 

32 para autores e email e sub-títulos; 26 para textos; 18 para legendas; 

 Deve-se seguir as três colunas propostas no arquivo e no exemplo 

exposto para organização dos textos e imagens; 

Exemplo de diagramação de banner: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


