Notas importantes:
TEMPLATES
INFORMATICA
Um template é um modelo a ser seguido, com uma estrutura predefinida que facilita o
desenvolvimento e criação do conteúdo a partir de algo construído a priori.

BANNER
Banner científico
Algunstrabalhos, muitas vezes, necessitam de apresentação ao público. Se você participa de
projetos de pesquisa, já deve ter se deparado com o fato de ter que elaborar um banner para a
apresentação da pesquisa científica em feiras ou mostras de ciências.
Listamos aqui algumas dicas para facilitar o desenvolvimento do banner, com as especificações
técnicas e modelos produzidos para diferentes áreas.

O que deve ter em bons modelos de banner científico:


Principal função do banner: sintetizar informações e dados relevantes da pesquisa;



Elementos de um banner: instituição, autor(es), orientador(es), conteúdo (introdução,
desenvolvimento do tema, conclusão), referências (somente as principais, ou seja, aquelas
citadas no texto e em tamanho de letra menor. Seguir as normas da ABNT);



Elementos básicos: textos, dados (tabelas, gráficos, diagramas, estatísticas) e imagens
(desenhos, fotografias, ilustrações);



Texto: nem muito, nem pouco (somente o necessário para a compreensão do leitor); separado
em colunas (dependerá da quantidade de texto). Sugestão: no máximo 3 colunas, alinhadas e
com texto justificado;



Fonte: de preferência aquelas maiores e mais visíveis (ex: Arial);



Tamanho da fonte: Depende da quantidade de texto e do tamanho do banner (no mínimo,
fonte 20 para o texto). Sugestão: Título = Arial 60,
Autores e instituição = Arial 36 (itálico),
Texto = Arial 24,
Bibliografia = Arial 16.
Usar caixa alta somente para os títulos dos itens (INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, RESULTADOS
E DISCUSSÃO, etc.);



Espaçamento entre as linhas: dependerá da quantidade de texto, mas a sugestão padrão é
de 1,5;



Figuras de fundo: cuidado com o uso das figuras, devido ao contraste (dificulta a leitura). A
sugestão é usar marca d’água ou desbotado. Conferir a resolução das figuras, fotosetc;



Cores: nem em excesso ou falta, pois pode tornar a leitura cansativa;



Programas indicados para montar um banner: PowerPoint,CorelDraw, PhotoShop;



O que se vê na tela não é o que se vê impresso: faça sempre uma cópia impressa para
conferir melhor o aspecto do banner, antes de levá-lo à gráfica.

Programa para fazer banner
Para que você possa personalizar seu banner, de acordo com preferências ou especificações
pré-definidas, é importante que tenha acesso a um programa que possibilite diferentes alterações.
Assim, você poderá idealizar um modelo para banners e criá-lo do seu jeito! Para isso, indicamos
o download do programa Banner Maker Pro, totalmente gratuito, para você desenvolver o projeto
que quiser da forma que preferir. Olha só:

Modelos de banner para download
Modelos prontos são também sempre uma opção para quem não sabe por onde começar e, por
isso, se você preferir se basear em modelos normalmente utilizados, acesse este link que
disponibilizamos e faça o download do arquivo no formato que seja compatível às configurações
do seu computador.

Modelos de banner científico
Veja como este exemplo de banner científico ficou interessante. Acessando esse blog, você pode
acompanhar o processo completo para a criação do seu modelo para banner científico, com as
características baseadas nas melhores práticas. Além dessas dicas, você encontrará mais
excelentes exemplos de banner científico!
Se você preferir personalizar o projeto, avaliando outras opções, acesse a We Do Logos e
confira as possibilidades que, certamente, te ajudarão a definir o banner certo, sob medida.
Para ver muitos exemplos de banners já criados para empresas de diversos segmentos, basta
acessar a lista dos projetos.
Esses são alguns modelos que separamos para você, com o objetivo de mostrar tipos diferentes
de banner, de forma que você possa mostrar para a sua equipe de marketing como fazer um
banner eficiente e que cumpra com os objetivos da campanha. Para entender também como
trabalhar a identidade visual da sua empresa, acesse este post em nosso blog!

