
APRESENTAÇÃO 

DE PÔSTERES 



 

 

 

ABNT NBR 15437 

 
Informação e documentação – Pôsteres técnicos 

e científicos – Apresentação 

 

  
Estabelece princípios gerais  

para apresentação de pôsteres  

técnicos e científicos. 
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ESTRUTURA 

• Título 

• Subtítulo (opcional) 

• Autor(es) 

• Informações 

    complementares (opcional) 

• Resumo (opcional) 

• Conteúdo 

• Referências (Opcional) 
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Títulos e subtítulo 

• Título: deve constar na parte superior; 

 

 

 

 

 

 

• Subtítulo (se houver): diferenciado do título 

tipograficamente ou separado por dois pontos. 
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Autor(es) 

• O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) 

aparecer abaixo do título. 
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Informações  

complementares 

 

• Nome da instituição de origem; 

• Cidade; 

• País: 

• Endereço eletrônico; 

• Data; 

• Demais informações relevantes. 
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Informações 

complementares 

Obs: recomenda-se que as informações complementares sejam 

inseridas em notas de rodapé com sistema de chamada próprio, 

diferente do sistema adotado para citações no texto 
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OPCIONAL 

  *Bibliotecária, Especialista em Gerenciamento Estratégico da Informação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil maira@dirbi.ufu.br. 

 

**Bibliotecária, Especialista em Gerenciamento Estratégico da Informação, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil patriciap@dirbi.ufu.br. 

 

  ¹ Treinados por uma aluna de graduação com deficiência visual que domina as novas tecnologias de acessibilidade disponíveis no Setor de Multimeios 

  ² De 7 para 14 dias. 

 

mailto:maira@dirbi.ufu.br
mailto:patriciap@dirbi.ufu.br


Resumo 

• Elaborado conforme ABNT  

    NBR 6028/2021; 

• Deve conter até 100 palavras; 

• Seguido de palavras-chave. 
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Resumo 
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Nos últimos anos surgiram diversas reflexões relacionadas às rápidas mudanças nas mais 

diversas áreas, resultantes das inovações tecnológicas. Vivencia-se, nesta segunda década 

do milênio com maior intensidade e rapidez, os reflexos das mudanças conceituais e 

estruturais relacionadas à educação, frente às novas configurações das universidades – e 

de suas bibliotecas, em particular- decorrentes das políticas governamentais de 

reestruturação e ampliação do ensino superior. Este trabalho objetiva apresentar os 

investimentos em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) implantadas pelo 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia (SISBI/UFU), Brasil, nos 

últimos cinco anos. 

 

Palavras-chave: inovação tecnológica; biblioteca universitária; tecnologias da informação e 

comunicação – bibliotecas universitárias. 

OPCIONAL 



Conteúdo 

• Apresenta as ideias centrais do trabalho 

em forma de: 

 

textos e/ou tabelas e/ou ilustrações 

 

• Evitar citações diretas e notas de rodapé. 
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Conteúdo 

Texto 
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Conteúdo 

Ilustração 
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Referências 

OPCIONAL 

 

 

• Devem ser elaboradas conforme a ABNT 

NBR 6023: 

 

• Treinamento virtual disponível na página 

eletrônica do SISBI/UFU. 
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REGRAS GERAIS  

DE APRESENTAÇÃO 
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Suporte 

Pode ser apresentado: 

• em meio eletrônico ou 

• impresso: 

            papel, lona, plástico, entre outros 
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Dimensões 

• Largura: 0,60m até 0,90m. 

 

• Altura: 0,90m até 1,20m. 
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Projeto gráfico 

• Responsabilidade do autor. 

 

• O pôster deve ser legível a uma  

    distância de pelo menos 1m. 

17 



REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS. NBR 15437. 

Informação e documentação: pôsteres 

técnicos e científicos: apresentação, 

2006. 

 

FUCHS, Angela M. S.; FRANÇA, Maira 

N.; PINHEIRO, Maria S. de F. Guia para 

normalização de publicações técnico-

científicas. Uberlândia: EDUFU, 2013. 
18 



Em caso de dúvida entre em 

contato clicando aqui 
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https://bibliotecas.ufu.br/telefones

