Critérios para submissão e envio de pôsteres
INSTRUÇÕES GERAIS
•
Esta convocatória para posters está só aberto aos Centros Colaboradores
(CCs) da OPAS/OMS
• Seu pôster deve ser conciso, ter uma mensagem clara, um layout lógico e
ser de fácil compreensão.
• Todas as informações devem limitar-se aos termos de referência (TORs)
atuais do CC e atividades realizadas a partir de 2017.
• Use tabelas e gráficos para ilustrar os dados, mas assegurando que tenham
alta resolução. Mesmo deve ser aplicado à imagens (mais sobre isto a
seguir).
• Todo o conteúdo deve estar em fonte Arial especificada abaixo.
PRAZO PARA ENVIO
• 16 de abril de 2021 enviar a pahowhocc@paho.org
CONTEÚDO DO PÔSTER
Título Oficial do Centro e Número de Referência
• Tamanho da fonte: 55
o Ex: Centro Colaborador da OPAS/OMS em Riscos Ambientais para a
Saúde da Criança (BRA-82)
• Número de Referência também servirá para identificação do pôster (ex: BRA82).
Autor(es)
• Tamanho da fonte: 32, máximo de 2 linhas
• Inclua o nome(s) do(s) autor(es) e credencial apropriada
o Ex: João Santos, PhD.
Departamento/Divisão, Nome da Instituição
• Tamanho da fonte 32, máximo de 2 linhas
• Inclua o departamento ou divisão que foi designado como CC seguido do
nome da instituição.
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o Ex: Centro Infantil, Instituto de Pesquisas Biomédicas, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Como este CC está contribuindo para a realização dos ODS
• Tamanho da fonte: 36, máximo de 200 palavras
• Declare as metas ODS com as quais o CC se alinha
o Ex: As atividades do CC estão apoiando o SDG [#] em ...
• Inclua a descrição e os links relevantes das entregas que apoiam o
cumprimento de qualquer uma dessas metas durante o período de
designação (a partir de 2017).
Entregáveis
• Tamanho da fonte: 36, máximo de 350 palavras
• Liste e descreva resumidamente outros resultados que o CC concluiu de
acordo com o plano de trabalho acordado com a OPAS/OMS, não
relacionado necessariamente com os ODS.
Termos de Referência (TORs)
• Tamanho da fonte 32, máximo de 150 palavras
• Copie e cole os TORs para o CC utilizando o link: banco de dados do WHO
CC. Ele pode ser encontrado pesquisando por país e clicando em “Details”
do CC.
Recomendações
• Tamanho da fonte: 36, máximo de 250 palavras
• Declarar quaisquer recomendações relevantes para a cooperação técnica da
OPAS/OMS.
• Evite incluir opiniões/nomes pessoais. Os pôsteres ficarão publicados na
página web dos Centros Colaboradores da OPAS/OMS.
Ilustrações
• Ilustrações (fotos, gráficos, tabelas) podem ser uma parte importante do
pôster e atrairão a atenção
• Tabelas e gráficos coloridos são os mais fáceis de ler. Fotos explicativas
devem ser usadas em vez de texto, sempre que possível
• Use legendas ou títulos para facilitar a compreensão do leitor
• Use apenas imagens estáticas e não incorpore vídeos ou animações
• Use imagens tipo .jpg/png. As imagens devem ter aproximadamente 300
d.p.i.
Instruções de envio
• Devido à natureza virtual do webinar, só estamos aceitando pôsteres em
formato PPT, e de acordo com o modelo fornecido PowerPoint (Retrato) o
qual também agradecemos não alterá-lo.
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•

Pôsteres impressos ou fotografias de pôsteres impressos não serão aceitos.
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