
 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO APRESENTAÇÃO DIGITAL DE PÔSTERES 
 

 
DATA/HORÁRIO/LOCAL 

 
EIXOS Nº DE TRABALHOS 

Segunda-feira – 27/10 
(18 horas) 

TENDA CENTRAL 
 

Alfabetização e letramentos  05 

Currículo 04 

Educação e infância 02 

Educação popular e movimentos sociais 05 

Educação, comunicação e tecnologia 06 

Ensino fundamental 01 

Ensino médio 01 

Formação de professores 07 

História da Educação 02 

Políticas públicas e gestão educacional 08 

 
TOTAL 27/10 

 
41 PÔSTERES 

 
DATA/HORÁRIO/LOCAL 

 
EIXOS Nº DE TRABALHOS 

Terça-feira – 28/10 
(18 horas) 

TENDA CENTRAL 
 

Educação ambiental 03 

Educação de pessoas jovens e adultas 08 

Educação e arte 02 

Educação e gênero 03 

Educação e trabalho 06 

Educação especial 08 

Educação Superior 03 

Educação, cultura e relações étnico-
raciais 

01 

Ensino de matemática e ciências 01 

Filosofia da educação 04 

Sociologia da educação 02 

 
TOTAL 28/10 

 
41 PÔSTERES 

 



 

 

ATENÇÃO  

Prezado participante, 

 

A apresentação de trabalhos na modalidade Pôster acontecerá em dois momentos 

distintos: 

 

1-   Apresentação no Eixo
1
 (o formato dessa apresentação será livre, não é obrigatória a 

impressão do material em formato tradicional de Pôster); 

 

2-  Apresentação digital em formato PPT (Power Point) na Tenda Central (este material 

será enviado previamente para a Secretaria do evento, ver orientações abaixo). 

 

 

- Preciso fazer um banner impresso? 
 Não, o modelo de apresentação é digital, não será necessária a impressão de nenhum 

material. 

 

- Como funcionará o envio do material? 
Você deverá confeccionar até dez slides (de acordo com os modelos em anexo) para 

organizar a sua apresentação e terá até 15 minutos de comunicação.  

Observação: É necessário que seja utilizado um dos arquivos de modelo em anexo, 

devido as dimensões específicas exigidas para a exibição digital. 

 

Os slides devem ser encaminhados até o dia 15 de outubro para o e-mail da secretaria 

da X ANPED Sul: anpedsul.udesc@gmail.com  com o seguinte título de e-mail: “Pôster 

Digital”. 

IMPORTANTE I: INDICAR NO EMAIL O EIXO TEMÁTICO AO QUAL 

PERTENCE O PÔSTER  
 

IMPORTANTE II: Uma vez encaminhado o arquivo, não será permitida sua 

substituição. 

 

                                                           
1
 Conferir datas e horários na Programação das Sessões de Comunicação 

mailto:anpedsul.udesc@gmail.com

