
TENHA IMPRESSO OU EM FÁCIL ACESSO O CHECKLIST A SEGUIR! 
 
Os Short Papers aprovados serão expostos em formato de pôsteres durante o SBGames. 
O conteúdo deverá estar de acordo com o short paper aprovado e disposto de acordo com 
os locais disponíveis. Seguem um breve checklist e recomendações mais elaboradas a 
seguir. 
Importante, se você tem poster no Jogos e Saúde siga o guia: 
http://bit.ly/poster-workshop-jogos-saude-sbgames17 
 
[     ] - Pelo menos um dos autores está inscrito no evento? 
[     ] - É formato A0 ou aproximado? 
[     ] - É papel? 
[     ] - Usou o logo do SBGames corretamente? 
[     ] - Colocou logo da sua instituição? 
[     ] - No caso do G2 (Games na Graduação), colocou o orientador como último autor? 
[     ] - No caso do G2 (Games na Graduação), sabe o horário de apresentação de seu 
poster, no qual você deve estar junto com ele: 02/11 das 16:00 às 17:00? 
[     ] - Sabe onde deve ser pendurado seu poster?  
[     ] - Sabe o horário de seu Fasttrack? 
[     ] - Definiu o que vai fazer durante sua apresentação de 1 minuto? 
[     ] - Enviou com antecedência sua apresentação para o Fast Track? 
[     ] - Se planejou para estar disponível junto de seu pôster no horário específico? 
[     ] - Decidiu se vai retirar ou descartar seu pôster? 
[     ] - Preencheu o formulário? http://bit.ly/form-poster-sbgames17 Preencha até o dia 
31/10/2017, mas quanto mais cedo melhor. 

FORMATO 
● Formato A0 ou aproximado (A0: 1189 x 841, ou seja, aproximadamente 120 cm de 

altura e 90 cm de largura); 
● Em papel; 
● Legibilidade para leitura de 1 metro de distância; 
● Formatação e estilo livre. O autor é livre para utilizar a formatação, estilo gráfico e 

recursos que desejar para a exposição de seu poster. Exige-se, porém, a cortesia 
de utilizar o logo do SBGames. IMPORTANTE: NÃO USE O LOGO DE MÍDIA DO 
SBGAMES, o que usamos em nosso Facebook (pessoa utilizando o óculos de 
realidade virtual). Seguem as opções disponíveis e o logo abaixo: 

○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/img/sbgames-title.png - Texto abaixo; 
○ http://www.sbgames.org/sbgames2017/img/sbgames2017.png - Texto ao lado. 
○ https://www.dropbox.com/s/vdfgn9ntnk8wa6v/curitibasbgames.ai?dl=0 - Arquivo 

aberto, permitindo alterações, mudanças de fundo, etc. 

http://bit.ly/poster-workshop-jogos-saude-sbgames17
http://bit.ly/form-poster-sbgames17
http://www.sbgames.org/sbgames2017/img/sbgames-title.png
http://www.sbgames.org/sbgames2017/img/sbgames2017.png
https://www.dropbox.com/s/vdfgn9ntnk8wa6v/curitibasbgames.ai?dl=0


 OU     

● É recomendável também a logo da instituição de origem (seguindo as 
recomendações de layout desta instituição) e a valorização de todos os autores e 
envolvidos no poster com pelo menos um contato (e-mail).  

● Se necessário exibir algum endereço na Internet relacionado ao pôster (video, artigo 
completo, etc), recomenda-se o uso de QRCodes. Site sugerido: http://goqr.me 

● O poster será afixado em estrutura de cama de gato fixando o pôster na parte 
superior. A seguir um exemplo da estrutura. 

 

 
 

http://goqr.me/


 

  



NORMAS ESPECÍFICAS PARA O WORKSHOP Games na 
Graduação (G2) 

● As normas de formatação do tópico anterior são válidas também para o Workshop 
Games na Graduação; 

● Entretanto, para esta atividade temos algumas normas adicionais a seguir; 
● Autoria e Instituição: Nome(s), departamento e contato(s) do(s) autor(es), sendo que 

o orientador do trabalho é o último autor. 
● Estrutura recomendada: 

○ Introdução (incluindo objetivos e motivação) 
○ Trabalhos Correlatos 
○ Materiais e Métodos 
○ Resultados 
○ Discussão 
○ Conclusões e Trabalhos Futuros 
○ Referências Bibliográficas 
○ Agradecimentos (para informar, se necessário, a instituição de fomento). 

LOCALIZAÇÃO E DISPONIBILIDADE 
● Os posters podem estar disponíveis desde o início do evento, se for o desejo do 

autor. ATENÇÃO: Procedimento DIFERENTE dos anos anteriores, no qual você 
coloca e remove seu poster em um horário específico; 

● Cada autor terá uma identificação clara do local que seu pôster estará disponível. O 
mapa da distribuição estará disponível no credenciamento do SBGames e também 
será disponibilizado nos dias anteriores ao evento. 

● Temos equipe destinada a pendurar os posters junto com os autores 
presentes. Esta equipe que está no credenciamento. Não pendure seu pôster 
sozinho.  

● Uma opção NÃO RECOMENDADA, mas disponível é o envio do pôster via Correio. 
Se preferir, pode enviar o seu pôster com antecedência para o endereço: 

○ Rua Imaculada Conceição, 1155, Prado Velho, CEP 80215-901. Aos 
cuidados de Bruno Campagnolo de Paula, Coordenação do Curso de Jogos - 
Escola Politécnica. 

○ Só use esta opção se realmente tiver problemas em comparecer no início do 
SBGames e envie com bastante antecedência e guardando códigos de 
rastreio. Não nos responsabilizamos por extravio. 

APRESENTAÇÃO NO FAST TRACK 
● A apresentação de cada poster é no TUCA (Teatro Universitário do Bloco Azul, 

exatamente no centro do evento) e deve ser feita por um dos autores, devidamente 
inscrito no SBGames. 

● Será sempre após a keynote (palestra principal) da manhã. 



● Serão organizadas duas filas após o fim da keynote, uma a cada lado do auditório. 
Só vá para a fila após o aviso da organização. 

● O objetivo da apresentação é convidar o público a conhecer o seu trabalho; 
● Formato livre, seja criativo, VALE TUDO (que seja legal). Se for exibir video ou 

apresentação, deve ser enviada com antecedência no endereço a seguir: 
○ http://bit.ly/form-poster-sbgames17 

● NÃO SERÁ POSSÍVEL TROCA DE PENDRIVE OU COMPUTADOR DURANTE O 
FAST TRACK. 

● Não deixe de conferir o material enviado, procure a equipe de posters das 8h às 
10:30h no credenciamento. Após as 11h não será possível essa conferência. 

● Não deixe de falar: 
○ Nome; 
○ Título do trabalho. 

● Você tem exato 1 minuto para falar sobre seu trabalho e realizar a dinâmica que 
preferir. Ao acabar o minuto, seu microfone é cortado e a palavra é passada para o 
próximo da fila. 

HORÁRIOS DO FAST TRACK DE POSTERS CADA TRILHA 
OU ATIVIDADE 
 

Trilha Início Fim Pôsteres sendo 
exibidos 

Computação Após 11:30 de 2/11 13h 22 

Indústria Após 11:30 de 2/11 13h 8 

G2 
Games na 
Graduação 

Após 11:30 de 2/11 13h 11 

Arte e Design Após 11h de 3/11 13h 44 

Cultura Após 11h de 3/11 13h 68 

 
 

APRESENTAÇÃO JUNTO COM O PÔSTER 
● Workshop de Games na Graduação: 

○ No caso do G2 a apresentação junto ao pôster é na tarde do dia 02/11 das 
16:00 às 17:00, no qual o autor deverá estar ao lado de seu pôster 
apresentando ao público em geral e aos avaliadores; 

● Trilhas Computação, Arte e Design, Indústria e Cultura: 
○ É recomendável que o autor esteja disponível junto ao pôster em algum 

horário próximo ao próprio horário do fast track (mas em um dia diferente do 

http://bit.ly/form-poster-sbgames17


seu fast track, para que possa assistir ao fast track dos demais de sua trilha). 
Mas ele é livre para estar presente também em outros horários de sua 
preferência ou de combinação com os chairs do evento.  

○ Fique a vontade para colar post its ou avisos similares na sua área de poster 
se desejar colocar seus contatos, horário que está presente, etc. Não é 
permitido escrever na cama de gato ou deixar objetos na frente dela: 
cadeiras, computadores, etc.  

○ Se precisar mostrar algo, esteja com computador, tablet ou celular próprio, 
sempre apoiado em sua mão. 

 

Programação Posters  
 

        

        

  SHORT PAPERS / POSTERS 

Início Fim Quinta-feira, 2 de Novembro 
Sexta-feira, 3 de 
Novembro   Sábado, 4 de Novembro 

  TUCA 
HALL DO BLOCO 
VERDE TUCA 

HALL DO BLOCO 
VERDE TUCA HALL DO BLOCO VERDE 

09:00 10:00       

10:00 11:00       

11:00 12:00 

** Depois da 
Keynote ** 
FastTrack 
Computação  

** Depois da 
Keynote ** 
FastTrack Arte  

** Depois da Keynote ** 
FastTrack Festival 
Vencedores  

12:00 13:00 

FastTrack 
Indústria 
FastTrack 
Festival 
FastTrack G2  FastTrack Cultura 

Recomendado 
apresentação junto 
ao pôster: 
Computação 
Indústria FastTrack GameJam 

Recomendado 
apresentação junto ao 
pôster: 
Arte 
Cultura 

13:00 14:00       

14:00 15:00       

15:00 16:00    

Apresentação  junto 
ao pôster: 
Workshop Jogos e 
Saúde   

16:00 17:00  

Apresentação  junto 
ao pôster: 
Workshop G2     

17:00 18:00       

18:00 19:00       

19:00 20:00       

 

RETIRADA DO POSTER 
● Seu pôster será retirado no último dia do evento, após as 13h, e será armazenado 

em sala próxima ao credenciamento.  
● Você pode recuperá-lo das 14h às 18h.  



● Se não desejar recuperá-lo, será descartado após as 18h. 
 

MAPA DE COLOCAÇÃO DOS POSTERS 
 
Em breve... 
 
 
 
 


