
INTRODUÇÃO 

Leia as orientações abaixo e complete este espaço editando a caixa de 

texto com o seu conteúdo textual. Este é apenas um texto de exemplo 

Este é um modelo de banner para a XVI Jornada de Iniciação e 

Pesquisa Cientifica e Tecnológica do IESPES. Verifique as normas de 

banners e demais orientações. Edite os espaços de acordo com sua 

necessidade. 

• De acordo com as recomendações das Normas de Banners da jornada, 

recomenda-se que se utilize o mínimo de texto e o máximo de figuras, 

fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis. 

• Insira quantas imagens e recursos gráficos forem desejados, e ajuste os 

tamanhos e posições livremente para que as informações fiquem 

ordenadas e proporcionem boa compreensão. Os espaços, posições e 

tamanhos deverão ser ajustados ao conteúdo do seu banner. 

• Organize as informações de modo que as ideias centrais do trabalho 

sejam facilmente compreendidas. 

 

SUBTÌTULO 

Este é apenas um texto de exemplo. Este modelo foi organizado com o 

objetivo de trazer sugestões para facilitar a criação do banner. Ele pode 

ser alterado livremente para se adequar às necessidades de apresentação 

de cada trabalho. Ajuste o tamanho da letra ao conteúdo do seu banner. 

 

IMPORTANTE: NÃO ESQUECER 

• Edite o título, que deve ser idêntico ao do resumo aceito. 

• Edite os nomes e instituições dos autores. 

• Utilize figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos. Experimente clicar nos 

ícones abaixo para inserir recursos gráficos, ou insira-os manualmente. 

• O Código Localizador está na lista de resumos aprovados no inicio de 

cada trabalho ou no sistema também ao lado do título do trabalho. 

NORMAS PARA BANNERS 

Veja as regras para composição do banner, disponíveis no site da JAI: 

a) É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para 

pendurar. 

b) Dimensões do pôster - sugerimos atenção: 

largura: 90cm 

Altura:120cm 

 

c) Deverá constar no pôster: 

título idêntico ao do resumo aceito 

nomes e instituições dos autores 

 

d) O pôster deverá ter clareza 

e) O texto do banner deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 

metros. Sugere-se para o texto utilizar fonte Arial tamanho 24, no 

mínimo, para o título fonte 54 e para os nomes dos autores e instituição 

de origem fonte 44.  

MAIS INFORMAÇÕES 

Normas para Banners da jornada 

http://iespes.com.br/editais/Edital%20da%20XVI%20Jornada%20Cient_fic

a.pdf 
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OBJETIVO GERAL  
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* Informações dos autores 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS       

METODOLOGIA DO PROJETO 

Este é apenas um texto de exemplo. Este modelo foi organizado com o objetivo de trazer sugestões para facilitar a criação do banner. Ele pode 
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RESULTADOS 

NORMAS PARA BANNERS 
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