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CIRCULAR  
 

INSTRUÇÕES AOS APRESENTADORES NA SESSÃO DE 

PÔSTER 
 

Normas para a confecção do pôster (1o FIS 2019):  

• Dimensões: 90 cm de largura por 120 cm de altura. • Caracteres: Fonte Times New Roman, 

no mínimo tamanho 20.  

• Cabeçalho: título (em fonte tamanho 32, em letras maiúsculas, centralizado e em negrito) no 

topo do painel; logo abaixo, em fonte tamanho 28, o nome do(s) autor(es); em seguida, na linha 

abaixo, entre parênteses e também em fonte tamanho 28, a instituição/o programa de pós-

graduação e, separado por vírgula da informação anterior, e-mail); na quarta linha, o(s) 

nome(s) do(s) orientador(es) – para os discentes de Graduação e Pós-Graduação. Na última 

linha do cabeçalho, indicam-se a instituição e o e-mail do orientador.  

• O logotipo do evento deve figurar à esquerda do cabeçalho; à direita, deve ser inserido o 

logotipo da instituição a que se vincula o autor do pôster. Veja um exemplo: 

 

 
 

Observação: É possível fazer, no site do evento, o download do arquivo em PowerPoint com a 

formatação especificada acima.  



 

 

• Itens do pôster, após título/autor: objeto de estudo, problema (s), objetivo (s), aspectos 

teóricos fundamentais; materiais de análise e metodologia; resultados e contribuições à área de 

estudo; referências bibliográficas.  

•  Língua do pôster: numa das línguas oficiais do evento (português/inglês).  

• Como o fórum é internacional, o autor deve ter, em mãos, uma versão do pôster ou um 

resumo deste impressa (o) em A4 em uma segunda língua oficial do evento, caso haja interesse 

de participante que não domine a língua em que o pôster foi produzido. 

 

Além disso, sugerimos a leitura do arquivo “Prêmio Dinah Callou”. 

 

Orientação relativa a preparativos para o horário/dia de exposição do banner/pôster:    

       

ATENÇÃO !!! 
 

1. Encaminhar, até o dia 20/novembro (quarta-feira), à Comissão Organizadora  por 

meio do forumfis2019@gmail.com uma cópia (em formato .pdf) do pôster/banner 

em A4, para que possamos preparar o material a ser entregue aos avaliadores de cada 

trabalho. 

2. Entregar, com antecedência, aos monitores da mesa de recepção do I FIS o 

banner/pôster –  na faixa de horário de 7h30 até 8h30 do dia definido por nós para a 

exposição do trabalho (ou 26 ou 27, a depender da lista que será divulgada no site) – 

para que, assim, cada pôster seja por nós direcionado à área temática pertinente e, 

então, afixado em local estabelecido pela Comissão Organizadora. 

3. Dirigir-se, no dia da exposição, às 9h30 para corredor (interno) no 2o andar ao lado dos 

Auditórios C1 - E1 - G1, corredor onde estará o porta-banner com o pôster. 

 

Cordialmente, 

Comissão Organizadora do I FIS 

 

 
Marcia dos Santos Machado Vieira (UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Marcos Luiz Wiedemer (UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Presidência  

 

Carla Valeria de Souza Faria (Università Ca' Foscari/Venezia)  

Danielle Kely Gomes (UFRJ)  

Eliete Figueira Batista da Silveira (UFRJ)  

Marcelo  Alexandre Silva Lopes de Melo (UFRJ) 

Vanessa Meirelles de Oliveira Silva (Université Paul Valéry/Montpellier)  

Vanessa Ribeiro Castagna (Università Ca' Foscari/Venezia)  

Professores 

 

Anna Beatriz Cavalcante de Melo da Cruz 

Andrei Ferreira de Carvalhaes Pinheiro 

Gabriel Lucas Martins 

João Paulo da Silva Nascimento 

Nahendi Almeida Mota 

Pâmela Fagundes Travassos  

Silvia Carolina Gomes de Souza Guerreiro 

Discentes 

 

Comissão Organizadora do 1º FIS  e do II Encontro Internacional do GT de Sociolinguística 
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