
 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DOS BANNERS  

 

1. Os banners deverão conter as informações referentes ao plano de trabalho/texto 

científico/relatório final produzido pelo aluno(a) ou professor (a); 

 

2. Os banners deverão observar a seguinte formatação:  

a) Dimensão: 90 cm de largura por 120 cm de altura.  

b) Fonte: Arial ou Times New Roman em tamanho que permita a leitura a 1 metro de distância 

(tamanho da letra a partir de 30).  

c) Deverá ser definida uma margem de no mínimo 2,5 cm em torno da área de apresentação do 

banner, sendo reservada uma faixa de 5 cm a partir da margem superior, para colocação de título e 

logos institucionais (Universidade/PIBIC, Identificação do Evento). Em seguida deve constar o 

título do artigo/relatório, o(s) nome(s) do(s) autor (es) e orientador, conforme as informações que 

constam no artigo científico/relatório final.  

d) Os banners poderão, preferencialmente, ser em papel firme, de boa gramatura, podendo ser fosco 

ou glossy, ou em lona.  

e) A cor do plano de fundo dos banners deverá ser branca, utilizar a faixa superior da XVI Semana 

de Iniciação Científica da Faculdade R.Sá. 

 

3. Os banners deverão conter os seguintes conteúdos:  

a) Título  

b) Nomes dos autores (os mesmos do título do artigo científico/relatório final).  

c) Nome e título do orientador (coordenador da pesquisa).  

d) Dados da pesquisa (conforme apresentado no artigo científico/relatório final: Introdução, 

material e métodos, resultados e discussão, conclusão, referências mais relevantes).  

 

4. Os banners deverão ser entregues para a comissão científica até o dia 31/05/2022.  

 

 

 

 



 
 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

1. Procure usar o máximo a sua criatividade tornando assim seu banner mais atrativo e 

comunicativo (texto conciso, muitas figuras, fotos, tabelas, gráficos, esquemas) observando, no 

entanto, as normas técnicas e o rigor científico.  

2. Evite abreviações.  

3. Ao utilizar o modelo de banner proposto observar a formatação indicada nas orientações (norma 

6023 da ABNT). 

4. Esperar a passagem do avaliador e da folha de frequência.  
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