
PÔSTER CIENTÍFICO 

OU 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE INOVAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 
- O Pôster Científico deve contemplar os seguintes tópicos: 

• Título do trabalho – em letras maiúsculas (tamanho 22, Arial) 
• Autores (nomes por extenso) em letras maiúsculas e tamanho 16, Arial e 

endereços em tamanho 14, Arial 
• Introdução breve que contenha a Problematização ou a Justificativa 
• Objetivo 
• Material e métodos (sucinto) 
• Resultados  
• Conclusão (quando possível) ou Considerações Finais 
• Referências bibliográficas (no máximo 5) 
• Agradecimentos (opcional) 

 

A apresentação de Trabalho de Inovação deve contemplar os seguintes tópicos: 

• Título do trabalho – NOME DA IDEIA /DO PRODUTO DA INOVAÇÃO EM 

QUESTÃO em letras maiúsculas (tamanho 22, Arial) 

• Autores (nomes por extenso) em letras maiúsculas e tamanho 16, Arial e 

endereços em tamanho 14, Arial 

·         Introdução breve 
·         Problema  
·         Solução  
·         Mercado  
·         Concorrentes  
·         Apresentação da Inovação  
·         Resultados de Teste se houver  
·         Referências bibliográficas (no máximo 5) 

• Agradecimentos (opcional) 

 

FORMATO: 

• Tamanho para envio do trabalho: formato A3 

• Formato do Trabalho: dividido em 2 colunas 

• N° de páginas: Apenas 1 (uma) 

• O Pôster científico ou Apresentação de Trabalho de Inovação deverá estar em fundo 

branco 



• Arquivo para envio do trabalho deverá ser em PDF. 

• A impressão do trabalho é por conta do aluno e deve ser colorida. 

• A escrita do trabalho deve manter um rigor científico, mas deve ser feita de maneira 

atraente e comunicativa. 

• O texto deve ser claro e conciso 

• Pode utilizar o máximo de figuras, fotos, tabelas ou gráficos e pouco texto. 

- Resolução das imagens: TIF ou PDF com resolução mínima de 600 DPI. 

• Evite abreviações. 

• Os Pôsteres deverão ser enviados para o e-mail: 

encontro.tecnologia.cosmetica@gmail.com, contendo no assunto: 3ª Semana 

Tecnológica - FATEC - Pôsteres Científicos + nome do primeiro autor ou 3ª Semana 

Tecnológica - FATEC – Trabalho de Inovação + nome do primeiro autor. 

• O e-mail deve conter ainda as seguintes informações do(s) autor(es) do(s) trabalhos(s): 

Nome completo do aluno e orientador, telefone de contato com DDD, e-mail e título do 

trabalho. Em anexo, o trabalho. 

 

AVALIAÇÃO E RESULTADO: 

• Os trabalhos recebidos serão avaliados por todos os membros do Comitê Científico. Será 

encaminhada uma resposta aos autores para a permissão da impressão dos trabalhos. 

 

Observações: 

•. Incluir as citações bibliográficas numeradas no texto e nas referências adicionar o nome 

do autor, nome da revista, volume, páginas, ano. 

• O autor do trabalho deve estar presente em 1 dia do evento nos horários de 

exposição. 

 

 

PRAZO FINAL DE ENVIO DOS TRABALHOS: 11 de outubro de 2017. 

 


