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Apresentando um pôster científico
Começando:
No ambiente científico, as apresentações de pôsteres são uma forma popular de apresentar
projetos de pesquisa. Vocês mesmos têm experiência com apresentações de pôsteres? Discutam
juntos:


Vocês consideram o pôster uma forma eficaz de comunicação em sua área?



Vocês mesmos já assistiram a apresentações de pôsteres, por exemplo, na universidade
ou em uma conferência?



Vocês mesmos já criaram/apresentaram um pôster, por exemplo, como parte de um
projeto universitário ou para uma conferência (acadêmica)?



Quais vocês julgam ser as principais características de um pôster de sucesso? Vocês
podem encontrar algumas dicas referentes a isso neste documento.

Figura 1

Atividade 1:
Use um mecanismo de busca para encontrar um pôster que seja relevante para sua área de estudo
(por exemplo, pesquisando o termo “apresentação de pôster” complementado por sua área).
Compartilhe o link do pôster com seu parceiro/sua parceira e avaliem o pôster juntos: 1. O que
funciona bem? 2. O que poderia ser melhorado? 3. Há um bom equilíbrio entre a parte textual e a
parte visual?
Penso que os seguintes aspectos do pôster foram bem-sucedidos: ...
O pôster mostra/ilustra/permite visualizar de modo eficaz ...
A quantidade de texto é insuficiente/apropriada/exagerada/excessiva.
A utilização dos aspectos visuais é eficaz/apropriada/(não) é suficiente.
O que foi particularmente bem sucedido no pôster é/são ...
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Seria possível melhorar... (+substantivo). É possível melhorar em relação a…

Atividade 2:
Agora, imagine que você está participando de uma conferência acadêmica on-line em que você
apresenta um pôster. Seu parceiro/sua parceira tandem também participa da conferência e você
explica a ele ou a ela o que pode ser visto no seu pôster.
Para este exercício, você pode usar o pôster da Atividade 1, escolher outro pôster que encontrou
ao fazer sua pesquisa online ou usar um pôster que você mesmo criou.
O pôster mostra/ilustra/comunica ...
A mensagem principal do pôster é ...
Como podemos ver na parte superior à esquerda/na parte superior à direita/na coluna do meio,
… (+ oração)
Este gráfico/Esta tabela/Esta imagem ilustra/enfatiza/destaca ...
Como esta parte/esta caixa/este gráfico nos mostra ...
Variação: seu parceiro/sua parceira procura um pôster on-line, escolhe um dos pôsteres
aleatoriamente e envia o link para você. Sua tarefa é, então, apresentar o pôster espontaneamente,
como se fosse um especialista no assunto - mesmo que você não faça a menor ideia de que se trata!

Fontes
Link 1

www.ufrb.edu.br/gestaopublica/images/phocadownload/materialdidatico/como_elaborar_pster.pdf

Figura https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_presentation_EFSA_Conference_2015.JPG
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