
Normas para Apresentação de Trabalhos (PÔSTER) 
 

Os trabalhos completos devem ser enviados em arquivo do tipo DOC (Word 2003 ou OpenOffice), 
ODT (OpenOffice) ou RTF (Word 2003 ou OpenOffice). 

ATENÇÃO: *Não* serão aceitos documentos no formato docx. Use a opção “Salvar como” e 
selecione o formato Word 2003, se for necessário. 

O resumo e deve ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento entre 
linhas do tipo simples, contendo no máximo 150 palavras.  

A folha de rosto deve conter obrigatoriamente: 

I Congresso de Arquivo, Biblioteca e Museu: entremeios da informação 
Título do trabalho (letras maiúsculas); 
Afiliação dos autores e e-mail. 

O trabalho deve ter o formato A4, com até 7 laudas, inclusive folha de rosto e referências. O 

tamanho das margens deve ser: superior = 3,0 cm; inferior = 2,0 cm; esquerda = 3,0 cm; direita = 
2,0 cm. O espaçamento deve ser: 1,5 entre linhas; sem espaçamento entre parágrafos; com recuo de 
1,25cm no início de cada parágrafo. A fonte deve ser Times New Roman, tamanho 12. 

As notas explicativas devem vir na página onde são inseridas (use o comando: nota de rodapé / fim 
de página). Os quadros, tabelas e figuras devem seguir as normas do IBGE. 
 
A estrutura do texto, a numeração seqüencial dos itens, as citações e referências devem seguir as 
normas da ABNT para trabalhos científicos. 

 

PRAZOS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

• Período de envio dos trabalhos completos: de 15/09 a  25/09/2012. 
• Divulgação do resultado da avaliação dos trabalhos completos: 26/09/2012. 

 
Para apresentação em pôsteres, devem ser observadas as seguintes recomendações: 
  

• A data, horários e local para fixação dos pôsteres serão determinados e divulgados com 
antecedência pela Comissão Organizadora. 

• Os pôsteres deverão ser colocados 15 minutos antes do horário previsto de apresentação. 

• Cada participante terá área de 1,00 m (largura) x 1,50 m (altura) para a colocação de 
seu pôster. Recomenda-se a elaboração de pôster com 0,90m (largura) x 1,00m (altura). 

 


