
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER
BACHARELADO EM ESTUDOS DE GÊNERO E DIVERSIDADE

1a. Semana de Gênero e Diversidade 
Tema: A Profissão, A Ética e A Política
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EXPOSIÇÃO DE PÔSTERES

Para a exposição de Pôsteres, deverá ser enviado um resumo com um 
pequeno relato da experiência de pesquisa ou estágio. O resumo deverá estar 
no seguinte formato:

Os resumos deverão ser digitados em Word em espaço simples, estilo normal, 
alinhamento justificado, início de parágrafo sem tabulação, tipo de letra Times 
New Roman, tamanho 12, máximo de 10 linhas.

O título do trabalho deverá ser em caixa alta, seguido do nome da/o(s) autor/
a(s) e da instituição de origem, cada um ocupando uma linha. Incluir de 3 a 5 
palavras-chave separadas por ponto.

Prazo para envio do resumo: 14 de novembro. Email para envio do resumo: 
darlanesva@gmail.com  Aceite do resumo: até 21 de novembro.

Estrutura e conteúdo

a) O pôster deverá ser confeccionado com cordão para pendurar. O material 
utilizado para confecção do pôster fica a critério do/a(s) expositor/a(s) (podendo 
utilizar colagem em papel, impressão em diversos tipos de papéis). 

b) Dimensões do pôster:

largura: mínima 50cm e máxima 90cm

altura: mínima 80cm e máxima 120cm

c) Deverá constar no pôster:

- logomarca da Semana de Gênero e Diversidade (o modelo será 
disponibilizado eletronicamente);

- título idêntico ao do resumo aceito;

- nomes e instituições das/os autoras/es; email para contato

- área do conhecimento;

- identificar o tipo de relato: "Trabalho de Iniciação Científica", “ Atividade de 
estágio”, etc.

- introdução; métodos; resultados e discussão; conclusões;
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-Principais referências bibliográficas

d) O pôster deverá ter clareza:

- Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos 
gráficos possíveis.

- Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam 
facilmente compreendidas.

- O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros.

e) Não será permitido, na apresentação do pôster:

- apresentar com retroprojetor, computador, microfone e/ou outros 
equipamentos elétricos;

- utilizar aparelhos e instrumentos sonoros que interfiram na comunicação das/
os autoras/es da sessão;

- apresentar o pôster fora da data, local ou horários programados;

- que um/a único/a autor/a apresente mais de um pôster em um único dia do 
evento;

- apresentação por terceiros/as - não autores/as;

-‐ expor pôsteres que não foram aprovados pela comissão organizadora.

A coordenação sugere a leitura do "Guia de Orientações Básicas sobre 
Deficiência e Acessibilidade" publicado pela Reunião Brasileira de Antropologia 
em <http://www.29rba.abant.org.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=4384>
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