
Formato eletrônico do cartaz 

1) serão apresentados em Power Point 2000XP ou 2007, deve salvar o arquivo como extensão PPT 

com um tamanho não maior que 2 MB. 

2) O tamanho do modelo de apresentação deve ser de 21 cm de largura por 32 cm de 

comprimento. No canto superior direito deve incluir o número atribuído cartaz. Tipografia deve 

ser Arial ou Tahoma, maior para o título (que deve ser capitalizado e menos para o texto. 

Na apresentação dos cartazes, pela primeira vez, você deve escrever a palavra inteira, então, e 

entre parênteses a abreviatura, que pode ser usado mais tarde no texto. 

3) A literatura será a extremidade de trabalho (como no modelo de criação), numerados de acordo 

com o aparecimento no texto, a colocação de cada linha de referência diferente. 

Cada referência deve incluir: autor último nome (s) (até 6 autores e liego et al.), Inicial (s), o nome. 

título do trabalho. Nome da revista (abreviados de acordo com o Index Medicus), ano de 

publicação, número do volume: número do primeiro-número da última página. website se não for 

publicada através do site, além de detalhados para publicação, escrita URL e data de acesso 

obtido. 

4) Recomenda-se a considerar a cor do modelo e letras com o contraste para melhor visualização 

no modelo de fundo. 

5) podem ser inseridos: tabelas, figuras, vídeos (formato MPG 1,2,3 ou 4, DIVX, AVI, Quicktime ou 

Windows Media), a fim de não perder a qualidade do som. 

6) Os códigos QR ou técnicas de aumento não são permitidos. 

7) vai ser apresentado no Congresso no plasma orientação vertical 42 polegadas 

8) O autor apresenta o cartaz, você deve ser registrado para o Congresso e será de 10 minutos 

antes da hora atribuída pela Comissão. Se não for arquivado e não tem uma justificação adequada, 



ela será considerada rejeitada para apresentação futura de trabalhos no próximo Congresso 

CLASA. 

9) O autor terá 7 minutos de exposição e 3 minutos de perguntas e respostas, não pode exceder 

esse tempo. 

10) Na sessão de pôster permanecerá modelo estático correspondente ao tempo de 

apresentação. 

11) Quando os autores estão ausentes, as obras serão expostas mesmo que eles não são 

mencionados pelo moderador da visita 

12) Os cartazes não podem ter símbolos, logos das instituições ou patrocinadores, se tivessem 
financiamento, deve, então, esclarecer a referência a autores 

 

 

 

 

 


