Normas para a preparação e envio de ePosters
Que programa devo usar?
O programa a utilizar deve ser o Power Point ou Keynote , é o programa que melhor se adapta
para ficarem com a resolução correta.

Dimensões
Durante o congresso os posters
características:

estarão expostos em monitores com as seguintes

FORMATO:

FULL HD 16X9

RESOLUÇÃO:

1080x1550px

Dimensões do PDF

38,1 x 54,681 cm

POSIÇÃO:

Ao alto

Como converter o seu Poster

Para evitar desformatações com os tipos de letra usados pelos autores, deverão os Autores
enviar os posters em PDF.
É muito simples e aqui vai a forma de como o fazer:
Utilizando o power point os posters devem ter as seguintes dimensões: 38,1 x 54,681 cm
Powerpoint:
1) Carregue em ARQUIVO
2) Carregue em SALVAR COMO/EXPORTAR
3) Seleccione o formato (PDF)
Keynote
1) Carregue em FICHEIRO
2) Carregue em EXPORTAR PARA
3) Seleccione o formato (PDF)

Tipo de letra

Ao escolher as fontes para o seu poster garanta que têm uma leitura fácil. Não misture e evite
fontes de leitura difícil.
Este texto contém o tipo de letra mínimo a apresentar de forma a ser legível no ecrã.
Arial tamanho 11 podendo utilizar Itálico e Bold
Mesmo no tamanho 11 algumas fontes são de difícil leitura. Veja em baixo um exemplo.
Exemplo de fonte com fraca leitura: Brownalia tamanho 11

Imagens
Ao selecionar imagens para o seu poster, procure que as mesmas tenham uma boa resolução,
idealmente 300 dpi.
Ao colocar imagens tenha atenção à relação entre o tamanho e o dimensionamento desejado.
Imagens com pior resolução devem ter sempre um tamanho mais pequeno.

Gráficos
Verifique o corpo de letra utilizado para as legendas de gráficos. Muitas vezes o corpo de letra
selecionado não permite uma boa leitura.

Bibliografia
Bibliografia com este tamanho de letra é de difícil leitura fonte: arial 9
Bibliografia com este tamanho de letra é de leitura impossível fonte: arial 8

Como enviar o seu poster?
Envie um e-mail para geral@tecnovisao.com com as seguintes informações:
- Nome do Autor(es)
- Número de registo e título do Poster
- Ficheiro em anexo

Qual a data limite para o envio do meu poster?
O seu poster deve ser enviado até às 24:00 do dia 15 de setembro para geral@tecnovisao.com

Exposição de Posters

Durante o congresso os posters estarão disponíveis para consulta nos monitores tousch screen
disponibilizados para o efeito.

Precisa de ajuda?

Tem problemas com o design ou conversão do seu poster?
Precisa de algum esclarecimento?
Envie-nos um e-mail para: geral@tecnovisao.com
Seremos breves na resposta.

