
 

 

Edital para Concurso de Pôsteres do Portal de Periódicos da Capes (ano 2015) 
 
Realização: Portal de Periódicos 
Prazo para submissões: 20 de outubro de 2015 
Data das apresentações: 12 de novembro de 2015, durante o aniversário de 15 anos do 
Portal de Periódicos 
 
O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) anuncia sua primeira convocatória para apresentação de pôsteres aos convidados do 
Aniversário de 15 anos do Portal, a se realizar nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2015. 
 
A apresentação de trabalhos sob a forma de pôster vem se tornando cada vez mais frequente, 
por sua praticidade, maior tempo para exposição e intensa interação entre apresentador e 
plateia. A ideia é compartilhar experiências profissionais entre colegas de toda a América 
Latina, Itália, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, China e Índia. Os participantes 
devem apresentar, de forma gráfica, experiências, projetos, pesquisas e/ou atividades 
educativas nos quais estejam envolvidos e que utilizem recursos de informação. 
 
O concurso está aberto a todos os convidados do evento de aniversário do Portal de 
Periódicos. O conteúdo apresentado deverá ter explicações objetivas, permitindo que o tema 
seja apresentado brevemente, como indica o item II deste edital. 
 
O prazo para submissão dos pôsteres é o dia 20 de outubro de 2015. A arte deve ser 
encaminhada para o e-mail periodicos@capes.gov.br, seguindo as instruções relacionadas 
neste edital. 
 
Os trabalhos devem se encaixar em pelo menos uma das seguintes categorias: 
 

1 Estratégias utilizadas na instituição para promover o uso de recursos informativos; 
2 Integração das competências de informação, utilizando recursos informativos; 
3 Investigação sobre o impacto na utilização de recursos informativos; 
4 Avaliação de recursos informativos a partir da perspectiva do bibliotecário. 

 
Os trabalhos enviados serão avaliados pelo Comitê de Avaliação de Pôsteres, que será 
composto por profissionais do campo das ciências da informação e marketing de produtos, 
conforme descrito no item IV deste documento. Além das colocações definidas pelo Comitê, 
serão oferecidas menções especiais aos três pôsteres que se destacarem pelo seu impacto 
entre os participantes do evento. 
 
Instruções 
 

I. Estrutura 
 

I.I. Elementos de composição do pôster  
 
A estrutura do pôster deverá ser de acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT NBR 15437): 
 
Título: elemento obrigatório. Deve constar na parte superior do pôster. 
 
Subtítulo: elemento opcional. Se houver, deve ser diferenciado do título tipograficamente ou 
separado por dois pontos. 
 
Autor: elemento obrigatório. Deve aparecer logo abaixo do título. 
 
Informações complementares: elemento opcional, composto por nome da instituição de 
origem, cidade, estado, país, endereço postal e/ou eletrônico, data e demais informações 
relevantes. 
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Resumo: elemento opcional. Deve ser elaborado conforme a ABNT NBR 6028, com até 100 
palavras, seguido das palavras-chave. 
 
Conteúdo: elemento obrigatório. Deve apresentar as ideias centrais do trabalho, em forma de 
texto, tabelas e/ou ilustrações. 
 
Referências: elemento opcional. Devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023. 

NOTA: A logomarca comemorativa de 15 anos do Portal de Periódicos da Capes deverá 
aparecer na parte inferior direita do pôster. 
 

I.II. Plano de fundo 
 
É permitida a utilização de um plano de fundo, desde que seja adequado e esteja em harmonia 
com a obra, a fim de aumentar o interesse pelo assunto exposto e destacar os aspectos mais 
importantes da apresentação. Quando este recurso for utilizado, deve causar contraste com o 
conteúdo (texto, gráficos, tabelas e demais figuras). 
 

II. Regras gerais de apresentação 
 
A área de exibição terá um local designado para colocação dos pôsteres com o material 
necessário para realizar a montagem. No dia e na hora destinados para a exibição, os autores 
devem estar em frente ao conteúdo para responder perguntas ou esclarecer dúvidas. 
 
O tempo destinado à apresentação será de 10 minutos e deve ser cuidadosamente cumprido, 
pois atrasos podem comprometer atividades posteriores do evento.  
 
Os pôsteres serão previamente avaliados pelo Comitê de Avaliação e, durante a exibição, por 
parte dos participantes do encontro. Ao fim do período de exibição, haverá deliberação e 
contabilização dos pontos registrados pela equipe avaliadora e pelos participantes para 
selecionar os ganhadores. Após as apresentações, os pôsteres serão desmontados e os 
autores poderão levá-los consigo. 
 
As regras gerais de apresentação também serão regidas pela ABNT, conforme segue abaixo: 
 
Suporte: o pôster pode ser apresentado impresso (papel, lona, plástico, acrílico, entre outros) 
ou em meio eletrônico. 
 
Dimensões: o pôster, quando impresso, deverá ter as seguintes dimensões: 
a) largura: 0,60 m até 0,90 m; 
b) altura: 0,90 m até 1,20 m. 
 
Projeto gráfico: é de responsabilidade do autor. O pôster deve ser legível a uma distância de, 
pelo menos, um metro. 
 

III. Menção honrosa 
 
Os classificados receberão menção honrosa, conferindo valor a sua obra, que será 
amplamente divulgada por meio do Portal de Periódicos. A distribuição das menções será 
realizada da seguinte forma: 
 

a) Avaliação dos juízes: 
 

 Primeiro lugar;  

 Segundo lugar; 

 Terceiro lugar. 
 

b) Menções especiais baseadas na votação dos participantes: 
 

 Primeiro lugar;  
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 Segundo lugar; 

 Terceiro lugar. 
 
A avaliação dos pôsteres será realizada utilizando um modelo estabelecido de pontuação; os 
participantes devem conhecer os critérios com antecipação (vide apêndice 1). 
 

IV. Comitê de Avaliação 
 
O Comitê será formado por três profissionais do campo das ciências da informação e marketing 
de produtos. Os membros serão selecionados pelo Comitê Organizador do Evento de 
Aniversário de 15 Anos do Portal de Periódicos. As responsabilidades dos membros da equipe 
avaliadora são as seguintes: 
 
- Divulgar entre os participantes os critérios de avaliação; 
- Avaliar as propostas dos pôsteres, verificando que cumpram com os temas estabelecidos; 
- Avaliar os pôsteres utilizando os critérios estabelecidos; 
- Selecionar os ganhadores do concurso; 
- Entregar os resultados do concurso na quinta-feira, 12 de novembro de 2015. 
  

V. Processo de avaliação dos pôsteres 
 
A avaliação dos pôsteres ocorrerá em duas instâncias. A primeira será realizada pelos juízes 
na quarta-feira, 11 de novembro de 2015, utilizando critérios específicos. A pontuação final só 
poderá ser contabilizada após a apresentação dos trabalhos pelos seus autores. A segunda 
avaliação será pelos participantes do encontro, no dia 12 de novembro de 2015, para 
selecionar as menções especiais. 
 
Os critérios para a primeira avaliação a ser realizada pelos juízes estão estabelecidos no 
documento “Critérios para avaliação de pôsteres” (apêndice 1). Para a segunda avaliação, os 
participantes interessados poderão preencher um formulário para computar a pontuação, de 
acordo com os critérios estabelecidos (apêndice 2). 



 

 

Anexo 1: Critérios para avaliação dos pôsteres pelo Comitê de Avaliação  
Nome do responsável pelo pôster:  
Número atribuído:  
Título do pôster: 

Critérios para avaliação de pôsteres (Comitê) 

 
 

Critério 
 

 
Pontuação 

 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Total 

 

Foco no 
assunto 
designado  

Todas as partes 
do conteúdo 
apresentado 
estão 
relacionadas a 
uma das 
categorias.  

A maior parte do 
conteúdo 
apresentado está 
relacionada a 
uma das 
categorias.  

Algumas partes do 
conteúdo 
apresentado estão 
relacionadas a uma 
das categorias.  

O conteúdo 
apresentado não 
está relacionado a 
nenhuma categoria 
da competição.  

 

Atrativo  O pôster é 
excepcionalmente 
impressionante 
em termos de 
design, layout e 
ordem.  

O pôster é 
notável em 
termos de design 
e layout, mas não 
em ordem.  

O pôster é 
chamativo no 
design, mas não na 
distribuição e na 
ordem.  

O pôster não é 
chamativo em 
termos de design, 
layout ou ordem.  

 

Conteúdo  Os conteúdos se 
apresentam de 
forma clara, exata 
e completa, 
utilizando um 
vocabulário 
adequado e 
coerente para 
expressar as 
ideias.  

Os conteúdos são 
apresentados de 
forma clara e 
precisa, mas 
carecem de 
informações, 
apesar de utilizar 
o vocabulário 
adequado e 
coerente para 
expressar suas 
ideias. 

Os conteúdos são 
apresentáveis, mas 
carecem de 
informações, 
apesar de utilizar 
vocabulário 
apropriado. Por 
vez, não há 
coerência nas 
ideias.  

Os conteúdos não 
estão completos, 
as informações não 
estão claras e as 
ideias não ocorrem 
de forma coerente.  

 

 
Ortografia 

Não há erros 
ortográficos e 
gramaticais.  

Possui um ou 
dois erros 
ortográficos ou 
gramaticais.  

Possui três ou 
quatro erros 
ortográficos ou 
gramaticais.  

Possui cinco ou 
mais erros 
ortográficos ou 
gramaticais.  

 

Criatividade As ideias 
apresentadas são 
originais e 
inovadoras.  

As ideias 
apresentadas são 
originais, mas não 
inovadoras.  

As ideias 
apresentadas não 
são inovadoras, 
porém tentaram 
contemplar uma 
ideia existente.  

As ideias 
apresentadas não 
são originais e não 
são inovadoras.  

 

Exposição Utilizou o tempo 
previsto para a 
apresentação e 
demonstrou 
domínio do tema.  

Excedeu o tempo 
previsto para a 
apresentação, 
mas demonstrou 
domínio do tema. 

Utilizou o tempo 
previsto para a 
apresentação, mas 
não demonstrou 
domínio do tema.  

Excedeu o tempo 
previsto para a 
apresentação e não 
demonstrou 
domínio do tema. 

 

Total Final       

 



 

 

Anexo 2 - Critérios de avaliação dos pôsteres pela plateia  
 
Nome do responsável pelo pôster:  
Número atribuído:  
Título do pôster: 

Critérios para avaliação de pôsteres (plateia) 

 

 Excelente 
5 pontos 

Muito bom 
4 pontos 

Bom 
3 pontos 

Regular 
2 pontos 

Ruim 
1 ponto 

 
 
Objetivos 

1. Apresentação x     

2. Criatividade x     

3. Conteúdo x     

4. Defesa do tema x     

5. Total 20     

 

 


