Instruções para Criação de Posters
Serve o presente documento para especificar as diferentes formas de criação
dos posters digitais por forma a serem usados na aplicação já presente nos
tablets que estarão disponíveis durante os dias do congresso. No final do
documento irá estar especificado como adicionar informações que depois serão
colocadas na aplicação.
Informação Geral:
Por forma a obter os melhores resultados em termos de apresentação dos
posters tanto no plasma como no tablet, a resolução recomendada para os
mesmos é 1080x1920 pixels ou acima, sendo que as proporções deverão ser
mantidas. As informações que se seguem irão mostrar detalhadamente como
criar os documentos com estas dimensões. O produto final deverá ser exportado
num destes formatos: JPEG ou PDF.
Os programas aqui descritos servem apenas como sugestão, qualquer outro
software poderá ser usado desde que a imagem final tenha as dimensões
recomendadas
Modos de Criação:
PowerPoint
PhotoShop
Illustrator

PowerPoint
Depois de criar um novo documento, selecionar Estrutura >> Tamanho do
Diapositivo >> Personalizar Tamanho do Diapositivo tal como mostra a seguinte
figura.

De seguida, definir a dimensão para 16:9 com orientação vertical tal como
mostrado abaixo

O resultado final é como o mostrado de seguida. A partir daí poderá começar a
criação do poster.

PhotoShop
Utilizando este programa, e criando uma nova imagem, deverá aceder a Ficheiro
>> Novo e colocar os valores como na figura seguinte:

Depois de clicar em “OK”, o resultado deverá ser este pelo que depois será
apenas necessário inserir o conteúdo desejado.

Illustrator
Aceder a Ficheiro >> Novo e configurar a imagem da seguinte forma:

Após clicar em “OK” o resultado será este:

Descrição de um Poster

A aplicação tem a possibilidade de mostrar informações que os criadores
possam achar pertinentes.
As informações que poderão ser mostradas são:
- Título do Poster
- Autor(es)
- Instituição(ões)
- Descrição/Resumo

De modo a que estas informações possam ser apresentadas corretamente,
deverá ser criado um documento “.txt” usando o programa Bloco de Notas. O
texto para os diferentes campos deverá estar formatado da seguinte forma.

