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1. O autor/apresentador do E
 

2. Os trabalhos enviados e aprovados pelo 
Franco-Brasileiro sobre audição: desafios para Saúde Pública
serão apresentados no formato de 

 
3. Os E-pôsteres ficarão expostos em telas próprias

de E-pôsteres  nos dias 30 e 31 de agosto
impressão do banner.

 
4. O autor/apresentador  deverá encaminhar o 

de Brasília) do dia 
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Criação / Formatação do E
 

1. O  arquivo  do  E
dimensões 1080 x 1920 pixels (paisagem/horizontal). Para exportar do 
PowerPoint nessas dimensões, deve
aba Design/Tamanho do Slide/Tamanho do Slide personalizado

Na janela de Tamanho do Slide
personalizado. Largura: 67,73cm
Paisagem: 

 August, and 1st September 2018

Regulamento para apresentação dos trabalhos científicos no formato de E

O autor/apresentador do E-pôster deverá estar inscrito no evento.

Os trabalhos enviados e aprovados pelo “Comitê Científico
Brasileiro sobre audição: desafios para Saúde Pública

serão apresentados no formato de E-pôster.  

ficarão expostos em telas próprias na sala de apresentação 
nos dias 30 e 31 de agosto, portanto NÃO

impressão do banner.  

autor/apresentador  deverá encaminhar o E-poster até 23h59min (horário 
de Brasília) do dia 19 de agosto de 2018 
symposiumonhearing.frbr@gmail.com 

do E-pôster 

O  arquivo  do  E-pôster  deve  ser  criado  em  PowerPoint
dimensões 1080 x 1920 pixels (paisagem/horizontal). Para exportar do 

nessas dimensões, deve-se configurar o tamanho do slide na 
Design/Tamanho do Slide/Tamanho do Slide personalizado

Tamanho do Slide preencher Slides dimensionados para: 
Largura: 67,73cm e Altura: 38,1cm. Orientação/Slides: 

 
September 2018 

no formato de E-

pôster deverá estar inscrito no evento. 

Comitê Científico do Simpósio 
Brasileiro sobre audição: desafios para Saúde Pública (FBSH)” 

na sala de apresentação 
NÃO é necessária a 

23h59min (horário 
 para o e-mail  

PowerPoint e ter as 
dimensões 1080 x 1920 pixels (paisagem/horizontal). Para exportar do 

se configurar o tamanho do slide na 
Design/Tamanho do Slide/Tamanho do Slide personalizado.  

preencher Slides dimensionados para: 
Orientação/Slides: 



 
2. Os E-pôsteres devem ser encaminhados ao e

Para exportar basta selecionar o menu
formato JPG ou PNG

 
3. Recomendamos ainda não utilizar fontes muito pequenas. 

fonte Arial, tamanho mínimo de 
o nome dos autores e instituições, 
mínimo de 20 para legendas de figuras e tamanho mínimo de 14 para as 
referências.    

 
4. Todo o conteúdo do E

 
5. O conteúdo do E-

completo), Introduction
References (se houver)

 
6.  Nos casos de relatos de caso a estrutura do

Introduction, Case report, Conclusion, Discussion
 

7. Deve-se acrescentar, na linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), a 
afiliação institucional, 

 
8. Não há exigência quanto ao número de caracteres ou cores. Podem ser 

incluídos gráficos, esquemas, fotografias, mapas, desenhos, diagra
organogramas, fluxogramas, 

 
  
 Apresentação do E-pôster 
 

1. O dia e horário da apresentação do E
autor apresentador
informação sobre a tela e o horário de apresentação do  E
disponível no site. 

devem ser encaminhados ao e-mail no formato JPG ou PNG. 
Para exportar basta selecionar o menu Arquivo/Salvar Como

PNG. 

Recomendamos ainda não utilizar fontes muito pequenas. 
fonte Arial, tamanho mínimo de 42 para o título, tamanho mínimo de 25

nome dos autores e instituições, tamanho de 25 a 40 para o texto, tamanho 
mínimo de 20 para legendas de figuras e tamanho mínimo de 14 para as 

údo do E-pôster deverá ser escrito em INGLÊS

-pôster deverá ser distribuído em Title
Introduction, Objectives,  Methods,  Result

ouver). Discussion é um item opcional.  

e relatos de caso a estrutura do E-pôster poderá ser: 
Introduction, Case report, Conclusion, Discussion e References

crescentar, na linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), a 
afiliação institucional, seguida do estado e país. 

Não há exigência quanto ao número de caracteres ou cores. Podem ser 
, esquemas, fotografias, mapas, desenhos, diagra

organogramas, fluxogramas, tabelas e quadros na confecção do E

pôster durante o evento 

O dia e horário da apresentação do E-pôster será informado por e
autor apresentador a partir do dia 26 de agosto de 2018
informação sobre a tela e o horário de apresentação do  E
disponível no site.  

 

mail no formato JPG ou PNG. 
Arquivo/Salvar Como e escolher 

Recomendamos ainda não utilizar fontes muito pequenas. Sugerimos utilizar 
nho mínimo de 25 para 

tamanho de 25 a 40 para o texto, tamanho 
mínimo de 20 para legendas de figuras e tamanho mínimo de 14 para as 

INGLÊS. 

itle, Authors (nome 
,  Results, Conclusion e 

pôster poderá ser: 
References.  

crescentar, na linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), a 

Não há exigência quanto ao número de caracteres ou cores. Podem ser 
, esquemas, fotografias, mapas, desenhos, diagramas, 

na confecção do E-pôster.  

pôster será informado por e-mail ao 
a partir do dia 26 de agosto de 2018. Além disso, a 

informação sobre a tela e o horário de apresentação do  E-pôster estará 



 
2. O autor apresentador do E-pôster deverá permanecer ao  lado  do  seu  E-

pôster,    durante  o  dia  em  horário  pré-definido e divulgado pela 
comissão organizadora para discutir e tirar as dúvidas dos congressistas 
que visitarem o local no horário escalado.  Nesse mesmo horário a 
Comissão Científica irá avaliar a apresentação do E-pôster. 
 

3. Todos os trabalhos serão avaliados in loco durante o evento por dois 
avaliadores. Pelo menos um dos autores inscrito no evento deverá estar 
presente para a apresentação de seu trabalho. Na ausência de um autor 
apresentador, o trabalho estará automaticamente desclassificado. 

 
4. No dia do evento a apresentação do E-pôster poderá ser feita em português 

ou inglês, entretanto o arquivo do E-pôster deve ser em inglês.  
 

Premiação 
 

1. O título e autores dos três melhores pôsteres serão divulgados no final do 
dia 31 de agosto de 2018, conforme cronograma do evento. 
 

2.  A entrega do certificado de premiação será no dia 01 de setembro de 
2018. Nesse dia o autor apresentador premiado  será convidado a realizar 
uma breve apresentação oral (15 minutos) relatando os principais 
resultados do estudo. O apresentador poderá utilizar o recurso do 
PowerPoint para essa finalidade. 
 

Em caso de dúvidas entre em contato com os organizadores do evento: 
symposiumonhearing.frbr@gmail.com 

 


