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DESIGN GUIDE 
 

This PowerPoint 2007 template produces an A0 

presentation poster. You can use it to create your 

research poster and save valuable time placing titles, 

subtitles, text, and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will guide you 

through the poster design process and answer your poster 

production questions. To view our template tutorials, go 

online to PosterPresentations.com and click on HELP 

DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to the 

level that is more comfortable to you. Go to VIEW 

> ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the 

authors, and the affiliated institutions. You can type or paste 

text into the provided boxes. The template will automatically 

adjust the size of your text to fit the title box. You can 

manually override this feature and change the size of your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your 

name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can 

insert a logo by dragging and dropping it from your desktop, 

copy and paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos taken 

from web sites are likely to be low quality when printed. Zoom 

it at 100% to see what the logo will look like on the final poster 

and make any necessary adjustments.   

 

TIP: See if your school’s logo is available on our free poster 

templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your 

desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. 

Resize images proportionally by holding down the SHIFT key and 

dragging one of the corner handles. For a professional-looking 

poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they 

look good they will print well.  
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QUICK START (cont. )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to 

the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme 

of your choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by 

going to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the 

master be sure to go to VIEW > NORMAL to continue working on 

your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and text 

blocks. You can add more blocks by copying 

and pasting the existing ones or by adding a 

text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you 

have to present.  

The default template text offers a good starting point. Follow 

the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu 

and click on TABLE. A drop-down box will help you 

select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another 

PowerPoint document. A pasted table may need to be re-

formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or 

Word. Some reformatting may be required depending on how 

the original document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see 

the column options available for this template. The poster 

columns can also be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished 

your poster, save as PDF and the bars will not be included. You 

can also delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac 

adjust the Page-Setup to match the Page-Setup in PowerPoint 

before you create a PDF. You can also delete them from the 

Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, 

save as PowerPoint of “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 

PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” 

button. Choose the poster type the best suits your needs and 

submit your order. If you submit a PowerPoint document you will 

be receiving a PDF proof for your approval prior to printing. If 

your order is placed and paid for before noon, Pacific, Monday 

through Friday, your order will ship out that same day. Next day, 

Second day, Third day, and Free Ground services are offered. Go 

to PosterPresentations.com for more information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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As mulheres atingidas pelo câncer de mama passam, a partir da experiência do 

adoecimento, a travar novas relações com o corpo modificado pela cirurgia de 

mama (mastectomia e quadrantectomia), que provocam profundas alterações 

corporais, configurando um campo mais abrangente, envolvendo corpo, gênero e 

sexualidade, tornando-os indissociáveis. Considerando que o contexto de 

significação da doença está intimamente ligado à representação social que ele 

envolve, a mama está associada à sexualidade, à maternidade e à feminilidade 

da mulher. Faz-se necessário levar em conta o contexto sociocultural em que 

essas mulheres estão inseridas para que possamos compreender como alguns 

símbolos culturais se fazem presentes na dinâmica da elaboração da imagem 

corporal, sobretudo quando aspectos físicos que estão atrelados a ideais de 

beleza são modificados devido à doença e seus tratamentos, como no caso do 

câncer de mama.  

Após o diagnóstico, a mulher vivencia várias fases de conflito interno que oscilam 

desde a negação da doença à aceitação do tratamento, aprendendo a conviver 

com as alterações que vão desde a autoimagem à libido feminina. 

 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS EM CONSTRUÇÃO PARA O DESFECHO 

FINAL... 
 

A pesquisa encontra-se em andamento, mas podemos destacar alguns dados das 

oficinas que nos remete a algumas reflexões: 

 O grupo focal é formado por mulheres plurais que estão juntas por uma dor 

comum, mantendo o respeito entre elas, ecoando a dor solitária através da 

construção de um vínculo afetivo. As oficinas tornaram-se um espaço de 

liberdade de si, respeitando o ser singular de cada uma. 

 O trabalho, em alguma medida, fustigou uma reflexão e desconstrução do 

conceito da doença como uma sentença de morte no imaginário popular. 

 Abriu caminhos de reflexão sobre as mudanças e perdas que o tratamento 

provoca que vão além da fisiologia. Cada mulher encontra uma estratégia de 

superação que permite uma sensação de transcendência de um corpo 

idealizado, mesmo que esse corpo seja o ponto de atribuição do campo 

simbólico.   

 A precisão do tempo se curva ao desafio da relativização de uma 

ressignificação da própria existência. 
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 Analisar a experiência de mulheres frente ao câncer de mama, no seu cotidiano 

e práticas do exercício da sexualidade pós-doença; 

 Identificar quais estratégias de enfrentamento dessas mulheres diante do 

diagnóstico; 

 Avaliar a necessidade de participar do grupo de ajuda mútua; 

 Compreender como o câncer afetou a percepção dessas mulheres sobre si e 

quais as representações recriadas na vivencia do tratamento e pós-tratamento; 

 Investigar como se deu o compartilhar da experiência da doença, mutilação e 

outras perdas, analisando o processo de reelaboração de um novo corpo 

modificado. 
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 VIII Congresso Português de Sociologia – Universidade de Évora – 14 a 16 de abril de 2014 

 
  
 

DESPIDA DAS MAMAS: O ECO COLETIVO DAS SOLIDÕES 

Especialista Sayonara Accioly Silva Castellucci 

METODOLOGIA 

O trabalho tem como bases teórico-metodológicas as representações sociais do 

corpo e sexualidade. A abordagem qualitativa busca, essencialmente, a apreensão 

de significados. O desenvolvimento das oficinas, no grupo focal, foi a metodologia 

utilizada que permitiu chegar a essas mulheres de forma menos invasiva, 

respeitando o limite de cada uma delas.   

Tela TRAVESSIA: Representando 

todo processo de descoberta do 

câncer ao seu tratamento, paralelo a 

representação social da doença, a 

nova reorganização do núcleo 

familiar, a readaptação de um novo 

corpo modificado, resiliências e 

conflitos. 

TRAVESSIA para a construção de 

uma nova MULHER, mais forte, com 

mais vontade de VIVER. 

 

 

Tela e texto de Sayonara Castellucci 

Práticas e Representações 

Sociais 

 

Práticas e Representações 

Sociais 

 

História de vida 

(entrevista 

semiestruturada) 

 
  

História de vida 

(entrevista 

semiestruturada) 

 
  

Termo de 

Consentimento 

Livre e 

Esclarecimento 

(TCLE)  

Termo de 

Consentimento 

Livre e 

Esclarecimento 

(TCLE)  

Comitê de Ética 

da Fundação 

Bahiana de 

Cardiologia  
 

Comitê de Ética 

da Fundação 

Bahiana de 

Cardiologia  
 

Grupo Focal (08 

Oficinas) – 16 

Mulheres acima 

de 20 anos 
 

Grupo Focal (08 

Oficinas) – 16 

Mulheres acima 

de 20 anos 
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