
 
 

Estilo CIAEM: indicações para cartazes 

 
No caso de pôsteres: um texto de duas páginas deve ser preparado seguindo as indicações 

de formato do Estilo CIAEM para todos os tipos de apresentações.  

 

A única coisa diferente em relação às outras modalidades de apresentação é que um resumo 

não deve ser incluído (uma vez que apenas duas páginas estão disponíveis). Este texto será 

publicado na plataforma do evento.  

 

Para o desenho do pôster, consulte as seguintes indicações. Um modelo para este design 

pode ser baixado no site do evento. 

 
Design de pôster 

 
Para a preparação do pôster, você pode usar um programa de apresentação (M. S. Power 

Point ou similar), e imprimi-lo em papel. Você também pode fazê-lo diretamente no papel.  

 

As dimensões do papel a ser utilizado devem ser de 90 cm de largura por 100 cm até um 

máximo de 150 cm de altura. Apenas essas dimensões serão admitidas. 

 

A página deve ter margens de 3 cm em todos os lados.  

 

Na parte inferior você deve deixar uma faixa de 10 cm de altura para colocar (na extrema 

direita) as informações relacionadas aos autores: título da apresentação, autores, 

instituições, país.  

 

O título do trabalho em forma clara com tipografia de 3 cm de altura, em letras maiúsculas, 

em negrito e sem sublinhar.  

 

Abaixo o título em maiúsdia e minúscula e sem recuo, o nome dos autores, sem título ou 

outras adições, e nas seguintes linhas seu endereço de e-mail, instituição, site, país.  

 

Você também precisará colocar (na extrema esquerda) dessa faixa o logotipo da 

conferência CIAEM, que você deve baixar no site deste evento. Uma representação das 

dimensões e distribuição do pôster é oferecida posteriormente. 

 

Conviene usar colores claros de fondo. Y tamaño de letra apropiado (por ejemplo 48 en 

Times New Roman). Las letras muy pequeñas no se leen bien. La idea es que todo el póster 

se pueda leer nítidamente a una distancia de un metro. 



 

 
 


