
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Normas de submissão de Posters 
A comunicação em poster significa a exposição de um trabalho impresso em cartaz, acompanhada de 
uma apresentação feita pelos autores ao público que dele se aproxima. O poster funciona na medida 
em que consegue atrair a atenção do público e estimular a aproximação de possíveis interessados nos 
temas expostos para o contacto com os autores. Os posters em formato PDF podem ser enviados para 
ciencia.viva@ae-smfeira.pt até ao dia 29 de maio com o o formato A3 ou A2.  
A construção do poster deve obedecer aos seguintes requisitos: 

1.1. Dimensões do poster: A3 ou A4 
1.2. O poster deve conter:  

1.2.1. Logotipo do Clube Ciência Viva e do Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira; 
1.2.2. Título;  
1.2.3. Nomes e endereço de email dos autores;  
1.2.4. Introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão; conclusões e 

referências bibliográficas;  
1.3. O poster deve seguir os seguintes requisitos:  

1.3.1. ser claro; texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis;  
1.3.2. organizar as informações de modo a que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

compreendidas; 
1.3.3. o texto do poster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Sugere-se o 

uso da fonte Arial tamanho 20 ou superior.  
1.3.4. Uso de linguagem formal, com a utilização de termos técnicos e específicos da área de 

conhecimento em questão.  
1.3.5. Harmonia entre imagens, textos e cores 
1.3.6. Utilização de figuras gráficos, tabelas, esquemas, mapas, fotografias, desenhos, dentre 

outros.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Os textos podem ser enviados para ciencia.viva@ae-smfeira.pt. Todos os materiais submetidos que 
sejam considerados dentro do âmbito da Revista Científica “Visões da Ciência” serão submetidos à 
avaliação por parte do Conselho Editorial. A decisão final será informada ao proponente. 
Os artigos propostos serão avaliados pela originalidade do tratamento, o rigor científico e a clareza da 
apresentação do conceito ou do tema para um público alargado. As Comunicações aceites serão 
publicadas na Revista Científica “Visões da Ciência”. 
Os autores de todos os materiais submetidos autorizam o Clube de Ciências do Agrupamento de Escolas 
de Santa Maria da Feira a publicar e autorizam os seus leitores a republicar por qualquer forma, desde 
que referenciem a origem.  
Os artigos deverão ser submetidos até ao dia 29 de maio. 
 
Formato dos textos publicados  
 
Os artigos devem incidir sobre a apresentação de um conceito científico em forma original e numa 
linguagem elementar, mas rigorosa. O artigo deve permitir a um não especialista a recolha de informação 
relevante e compreensível, mas ser rigoroso e atualizado; pode englobar uma profundidade e detalhe 
técnico que o torne útil a um público com formação científica mais especializada. A apresentação e 
discussão de algum aspeto da história da ciência, da tecnologia ou dos equipamentos por ela usados 
serão também aceites. 
Os artigos devem conter os seguintes itens: 

● Título que deve ser breve e informativo; 
● Autores devem ser referidos listados pela ordem de importância da sua contribuição; 
● Deverá incluir a menção do(s) professores que orientaram o trabalho; 
● Resumo que deve ser sempre breve e deve permitir uma leitura autónoma que transmita o 

significado e a relevância do conceito numa linguagem não técnica; 
● Corpo do artigo com figuras ou ilustrações, como apropriado; 
● Todos os artigos devem ter referências; 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

Os artigos devem ser utilizados segundo o modelo em anexo, podendo ter a extensão que os autores 
considerem apropriada para o desenvolvimento do conceito ou da ideia proposta, não podendo ser inferior a 2 

páginas. 
 

Normas de submissão de Posters 
A comunicação em poster significa a exposição de um trabalho impresso em cartaz, acompanhada de 
uma apresentação feita pelos autores ao público que dele se aproxima. O poster funciona na medida 
em que consegue atrair a atenção do público e estimular a aproximação de possíveis interessados nos 
temas expostos para o contato com os autores. Os posters em formato PDF podem ser enviados para 
ciencia-viva@ae-smf.pt. O poster deve ter o formato A3 ou A2.  
A construção do poster deve obedecer aos seguintes requisitos: 

1.4. Dimensões do poster: A3 ou A4 
1.5. O poster deve conter:  

1.5.1. Logotipo do Clube Ciência Viva e do Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira; 
1.5.2. Título;  
1.5.3. Nomes e endereço de email dos autores;  
1.5.4. Introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão; conclusões e 

referências bibliográficas;  
1.6. O poster deve seguir os seguintes requisitos:  

1.6.1. ser claro; texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos gráficos possíveis;  
1.6.2. organizar as informações de modo a que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 

compreendidas; 
1.6.3. o texto do poster deve ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros. Sugere-se o 

uso da fonte Arial tamanho 20 ou superior.  
1.6.4. Uso de linguagem formal, com a utilização de termos técnicos e específicos da área de 

conhecimento em questão.  
1.6.5. Harmonia entre imagens, textos e cores 
1.6.6. Utilização de figuras gráficos, tabelas, esquemas, mapas, fotografias, desenhos, dentre 

outros.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 


