
 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

XVI ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS SUDESTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ 

 

NORMAS PARA BANNER E COMUNICAÇÃO ORAL 

 

Art. 1º. DA FORMATAÇÃO DO BANNER 

1.1 Fonte Times New Roman para todo o texto do banner e outra fonte, a critério do autor, apenas para o título; 

1.2 O plano de fundo do banner deve possuir cores claras de modo que não se sobressaiam mais do que o texto; 

1.3 O tamanho da fonte do texto do banner deve permitir a leitura a uma distância mínima de dois metros; 

1.4 O banner deve ter até 90 cm de largura por 120 cm de altura; 

1.5 O banner deverá ser impresso em material resistente, podendo ou não conter bastões para fixação. 

 

Art. 2º. DAS INFORMAÇÕES DO BANNER 

2.1 O banner deve conter: 

2.1.1 Logomarca da instituição de origem (obrigatório), logomarca da agência de fomento, se houver 

(obrigatório) e logomarca do evento (opcional); 

2.1.2 Título do trabalho, centralizado, em tamanho que permita uma boa visualização; 

2.1.3 Na segunda linha abaixo do título, deve(m) constar o(s) nome(s) do(s) autor(es), em linhas diferentes, 

seguindo ordem alfabética, sem abreviações, sem caixa alta, alinhado(s) à direita, seguidos da sigla da instituição 

de origem entre parênteses; 

2.1.4 No caso de autores que possuem bolsas concedidas por alguma agência de fomento, a sigla da agência de 

fomento deve figurar ao lado da sigla da instituição de origem, entre parênteses; 

2.1.5 Na linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), deve aparecer o nome completo do(a) orientador(a) (se 

houver), seguido da sigla da sua instituição de origem entre parênteses; 

2.1.6 O conteúdo do pôster deve apresentar, de acordo com o tipo de pesquisa desenvolvida: introdução, 

objetivos, metodologia, justificativa, resultados e discussão, considerações finais (ou parciais) e referências; 

2.1.7 As referências do banner devem ser redigidas em fonte menor do que a do corpo do trabalho; 

2.1.8 As imagens (item opcional) devem ajudar a esclarecer o conteúdo do trabalho.  

 

Observação: os banners devem ser afixados no local indicado pela Comissão Acadêmica 30 minutos antes da 

apresentação, pelo menos, a fim de evitar transtornos de última hora. 

 

 

 



 

 

Art. 3º. DAS COMUNICAÇÕES ORAIS 

3.1 Haverá três comunicações orais por sala. Os trabalhos serão agrupados por área para que dialoguem entre si.   

3.2 Haverá um monitor em cada sala auxiliando os palestrantes. 

3.3 Cada palestrante terá de 15 a 20 minutos para apresentar seu trabalho. 

3.4 Somente ao final das apresentações, será aberto um espaço para perguntas e debates. 

3.5 Ao final das sessões, os autores dos trabalhos receberão certificado.  

 

A Comissão Organizadora disponibilizará, em breve, as informações referentes aos dias, locais e horários das 

comunicações orais, banners, minicursos, oficinas e apresentações artísticas no site do evento.  

 

Seropédica (RJ), 08 de dezembro de 2014 
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