
 

 

SESSÃO CIENTÍFICA: PÔSTER/BANNER 

 

Obs. Para a certificação, todos os autores deverão fazer a inscrição e comparecer no momento da 
apresentação do trabalho.  
  

1. O banner/pôster no arquivo formato Power Point (e em PDF) do trabalho deverá ser enviados até o 

dia 20/05/2022 para o e-mail congressohumanidades@fag.edu.br 

2. Formatação: fonte Arial; 

3. O tamanho da letra para títulos e subtítulos tem a sugestão de 60, enquanto para o texto do pôster 

(corpo do texto) o tamanho deverá ser de 30 (também sugestão, pois os autores levarão em conta o 

tamanho do texto) com espaçamento entrelinhas simples e alinhamento justificado; 

4. Título: deverá apresentar fonte/letras 60 em caixa alta, negrito e centralizado; 

5. Nome dos autores: SOBRENOME, Nome (alinhados à direita); vínculo e instituição (aluno(s) ou 

professor), abaixo do nome dos autores (alinhado à direita); 

6. Conteúdo do pôster/banner: texto de introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. As 

tabelas, gráficos e/ou figuras deverão ser apresentados de forma concisa e clara, com legendas 

explicativas e respectiva fonte/autor; 

7. Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam destacadas; 

8. No dia determinado para a comunicação oral do trabalho, todos os autores deverão permanecer 

no local de apresentação do pôster durante o período determinado no cronograma (09h00min-

11h00min ou 19h15min-22h00min).  

9. O aceite do trabalho pela comissão científica do 2º Congresso Internacional de Humanidades do 

Centro Universitário Assis Gurgacz será enviado até 25/05/2022. 

 

OBSERVAÇÕES:  

- O pôster/banner deverá ser confeccionado pelos autores apenas se o trabalho submetido obtiver o 

parecer de aceite da comissão organizadora; 

- Deverá atender as medidas 90cm de largura e 1m60cm de altura.  

- É obrigatório que o banner (material: lona) seja confeccionado com cordão para permitir sua fixação 

no painel expositor ou com dois orifícios, sendo 15cm à direita e 15cm à esquerda na parte superior. 
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Comissão Organizadora: 

 

Licenciatura em História,  

Licenciatura em Letras Português/Espanhol,  

Licenciatura em Letras Português/Inglês,  

Licenciatura em Pedagogia 

Grupo de Estudos e Pesquisas: Educação, Linguagem e Sociedade (FAG/Cnpq) 
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Cabeçalho recorrente 


