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Instruções para os autores dos Posters 

 

 
Um Poster académico é uma apresentação formal de resultados de uma investigação ou de um 
projecto. Um Poster permite publicitar uma investigação em curso ou dar conta dos seus principais 
resultados finais (se já concluída), combinando, desejavelmente, texto e imagens, sugerindo um 
(re)conhecimento rápido e eficiente do trabalho que está a ser realizado ou que foi já concluído.  
Os principais requisitos de um Poster são: 

 Legibilidade -  a legibilidade é uma medida de facilitação da leitura, no sentido da relação entre as 
partes (capítulos, ver Ponto 6) e da concisão dos parágrafos (capacidade de síntese) 

 Apresentação – remete sobretudo para a escolha adequada das fontes gráficas (cfr. Ponto 4), 
incluindo as cores e os padrões usados nos gráficos, esquemas e figuras; 

 Organização – a organização espacial é fundamental para a compreensão global do que está a ser 
apresentado. 

Dimensionamento 

1. É recomendável que os Posters sejam dimensionados como A0, ou seja, com as seguintes 

medidas: 120 cm de altura e 90 cm de largura.  

2. Este dimensionamento permite a leitura do título a uma distância de 3 m, e o nome dos 

autores e respectivas instituições ler-se-ão a uma distância de 150 cm. 

3. Cada poster deverá ser composto exclusivamente por uma folha. 

4. Recomendam-se as seguintes medidas como referência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDÁVEL PARA 

Título, nome dos autores, instituição 
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Conteúdos obrigatórios e recomendações 

5. Os Posters deverão reunir, obrigatoriamente, as seguintes informações na zona de 

identificação: 

- XI Congresso Português de Sociologia – Iscte & ICS-ULisboa – 29 a 31 de março, 2021 
- Designação do estudo/projeto 
- Nome(s)/Títulos Académicos dos autores 
- Instituição a que pertencem 
- E-mail 

 
 

6. Na zona de conteúdos recomendam-se os seguintes, pela ordem indicada: 

- Objetivos 
- Método(s) 
- Resultados 
- Conclusões  
- Referências bibliográficas (quando aplicável) 
- Indicação final das fontes de financiamento (quando aplicável) 

Afixação e apresentação 

7. Os Posters deverão ser entregues em formato power point, pdf ou jpg (inserir no site do 

congresso), até 10 de fevereiro de 2021. 

8. Os posters serão exibidos na plataforma do congresso em local próprio para o efeito e 

devidamente identificado.  

9. Os posters serão incluídos na edição online das atas do congresso. 

Recomendações complementares 

Consultar: 

http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html 

http://pt.slideshare.net/rilvalopes/elaborao-de-psteres-cientficos-para-congressos-profa-rilva-muoz 

http://www.aps.pt/vii_congresso/?area=017&lg=pt 

Pereira, Alexandre e Poupa, Carlos (2004), Como apresentar em público teses, relatórios e 

comunicações usando o PowerPoint, Edições Sílabo, ISBN: 972-618-353-7 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html
http://pt.slideshare.net/rilvalopes/elaborao-de-psteres-cientficos-para-congressos-profa-rilva-muoz
http://pt.slideshare.net/rilvalopes/elaborao-de-psteres-cientficos-para-congressos-profa-rilva-muoz
http://www.aps.pt/vii_congresso/?area=017&lg=pt
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Estrutura base de um Poster. 

 
 

Exemplo de poster 

 
[Clique em cima da Figura para aceder ao respectivo Power Point] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://associacaoportuguesasociologia.pt/ix_congresso/docs/final/COM0597.pdf 

https://associacaoportuguesasociologia.pt/ix_congresso/docs/final/COM0260.pdf 

https://associacaoportuguesasociologia.pt/ix_congresso/docs/final/COM0394.pdf 

https://associacaoportuguesasociologia.pt/ix_congresso/docs/final/COM0597.pdf
https://associacaoportuguesasociologia.pt/ix_congresso/docs/final/COM0597.pdf
https://associacaoportuguesasociologia.pt/ix_congresso/docs/final/COM0260.pdf
https://associacaoportuguesasociologia.pt/ix_congresso/docs/final/COM0394.pdf
http://www.aps.pt/vii_congresso/papers/finais/PAP1174_ed.pdf

