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TEMPLATE (90cm x 120cm)PÔSTER

Os pôsteres do 30° SIICUSP - FAUUSP 2022 tem o formato de 90cm x 120cm e serão 
impressos no LPG e distribuídos pelos monitores do evento ao longo do corredor 
das salas, onde ocorrerão as mesas de debate. Cada pôster conta com um 
carimbo com as principais informações para a identificação do trabalho:

 - Título em Português (Substituir pelo título do trabalho)
 - Título em Inglês (Substituir pelo título do trabalho)
 - Autor
 - Orientador(a)
 - Área da Pesquisa (ex.: Projeto de Arquietura e Urbanismo)
 - Palavras Chave
 - Agência Financiadora (ex.: Pibic - CNPq)
 - Projeto (ex.: Iniciação Científica)
 - Instituição/Unidade (ex.: USP/FAU)

Os títulos em português e inglês terão a fonte Poppins Bold 36pt e os demais 
elementos terão a fonte Epilogue Regular 30pt.  
O template do pôster em formato Photoshop e InDesign, juntamente com as 
fontes, está disponível para download no site do 30° SIICUSP <https://sites.
google.com/usp.br/siicusp-fau2022> e devem ser enviados até o dia 03/10/2022, 
segunda-feira, para o email da CPq - FAU/USP <cpqfau@usp.br>.

COMO DIAGRAMAR UM PÔSTER? (SUGESTÃO)

Após o preenchimento do carimbo, todo o espaço restante está disponível 
para você distribuir os elementos textuais e gráficos em uma de área de 90cm x 
120cm (não insira elementos para fora da margem de 1 cm e nem sobrepostos ao 
carimbo de 88 cm x 12cm). 
Sugerimos que sejam priorizados elementos gráficos, que podem se distribuídos 
da forma que cada um considere adequada para a compreensão do seu trabalho.
Para elementos textuais, tenha em mente que devem ficar adequados para 
que uma pessoa seja capaz de ler confortavelmente todos os dados a 1,5 m de 
distância. Sugerimos considerar fontes de 30 pt para os cabeçalhos e 20 pt para 
o texto.
Você pode dividir o pôster em duas ou três colunas, se achar conveniente. A 
montagem de seu pôster deve ser atrativa e apresentar o que você fez e o 
que você descobriu. Certifique-se de que a disposição dos itens esteja bem 
organizada e de que as cores escolhidas realcem as mensagens importantes 
a serem transmitidas. Você pode usar cores para separar ideias e setas para 
guiar seu público pelo conteúdo do pôster. Use, sempre que julgar conveniente, 
gráficos, diagramas, imagens, fotos e legendas, pois estes, quando bem 
utilizados, podem ajudar a apresentar as ideias de forma mais sintética.


