
XXII Seminário de Iniciação Científica da UFERSA – Mossoró, RN, Brasil, 19 e 20 de outubro de 2016 

Normas para confecção do banner no XXII SEMIC 

 

A Comissão Organizados do XXII SEMIC, que ocorrerá nos dias 19 e 20 de outubro de 2016, com atividades na 

Expocenter e nas Salas da PROPPG, Campus Central da UFERSA, Mossoró-RN, vem por meio deste, orientar 

sobre a confecção do banner para apresentação no evento. 

  

1. Os banners deverão conter as informações referentes ao resumo simples inscrito no evento. 

  

2. Os banners deverão observar o “Modelo para banner do XXII SEMIC”, as “Normas para confecção do banner 

no XXII SEMIC”, bem como a seguinte formatação: 

 

a) Dimensão: 90 cm de largura por 120 cm de altura. 

b) Fonte: Arial ou Times New Roman em tamanho que permita a leitura a 1 metro de distância (tamanho da 

letra a partir de 30). 

c) Deverá ser definida uma margem de no mínimo 2,5 cm em torno da área de apresentação do banner, 

sendo reservada uma faixa de 5 cm a partir da margem superior, para colocação de título e logos 

institucionais (Identificação do Evento). Em seguida, deve constar apresentar o título da resumo, o(s) 

nome(s) do(s) autor(es) e co-autores, seguindo a mesma ordem e informações contidas no resumo 

submetido ao XXII SEMIC. 

d) Os banners poderão, preferencialmente, ser em papel firme, de boa gramatura, podendo ser fosco ou 

glossy, ou em lona. Devem ser utilizadas canaletas nas bordas superior e inferior, permitindo a fixação 

nos expositores e fácil colocação e remoção dos mesmos. 

e) A cor do plano de fundo dos banners será de livre escolha dos autores. 

  

OBS. 1: O banner que não obedecer às dimensões apresentadas não poderá ser fixado e apresentado. Cabe 

frisar, que também não será permitido que o pôster seja confeccionado em folhas comuns, em tamanho A4, 

unidas para a apresentação do trabalho. 

 

3. Os banners deverão conter os seguintes conteúdos: 

 

a) Título. 

b) Área do trabalho. 

c) Nomes dos autores (autor (a) bolsista) e co-autores (orientador, co-orientador, autor (a) bolsista 

substituição). 

d) Dados do resumo submetido: sugere-se que a escolha dos pontos abordados seja realizada com cuidado. 

Nessa perspectiva, sugere-se o uso de gráficos, tabelas e figuras, bem como que apresente o tema 

abordado, objetivo geral do estudo, aspectos metodológicos, principais achados, considerações finais e 

referências mais relevantes. 

 

OBS. 2: É imprescindível que o título do banner, área do trabalho e nomes dos autores e co-autores, sejam 

apresentados, considerando essa ordem e com as mesmas informações contidas no resumo submetido ao XXII 

SEMIC. 

 

4. A Comissão Organizadora se responsabiliza por providenciar os painéis para afixar os banners, cabendo aos 

apresentadores providenciarem o material para ser afixado. 

 

5. A retirada dos banners no final da sessão de exposição ficará a cargo do(s) responsável(eis), isentando-se a 

Comissão Organizadora do XXII SEMIC quanto a guarda dos mesmos após o período de realização das sessões 

em painel. 


