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REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 
 
DATAS IMPORTANTES: 

Data limite para envio de resumos: 7 de junho (23h59) 

Notificação da decisão aos autores: 14 de junho (23h59) 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: 

Póster 

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS: 

Os trabalhos deverão abordar exclusivamente temas relacionados com os Cuidados de Saúde Primários 

 

REGRAS PARA A SUBMISSÃO DOS RESUMOS: 

O limite de carateres para a submissão de resumos é de 2000 (incluindo espaços).  

O primeiro autor do trabalho tem que estar inscrito nas Jornadas.  

Deve constar o nome de cada autor, bem como a respetiva instituição, em espaço próprio no 

formulário de submissão; a identificação dos autores não deve surgir em mais nenhum local, sob pena 

de este não ser sujeito a apreciação.  

O resumo deve ser submetido no formulário Word disponível no formulário de submissão de trabalhos: 

http://tiny.cc/0a9gty 

 

APRESENTAÇÃO DOS PÓSTERES: 

O Póster deve apresentar título, nome do(s) autor(es) e instituição onde trabalha(m)/estuda(m). 

Deverá ser impresso em formato A0 (594 x 841 mm) e deverá ser legível a 2 metros.  

Um dos autores do trabalho deverá colocar-se na proximidade do mesmo nos intervalos das sessões 

das Jornadas onde poderá ser abordado a fim de prestar esclarecimentos complementares, se 

necessário. 

 

PRÉMIOS E JÚRI 

É constituído um júri de seleção de resumos e apreciação dos pósteres. 

O júri é soberano e as suas decisões não são passíveis de recurso. 

O júri recusará qualquer resumo que não se enquadre na perspetiva dos Cuidados de Saúde Primários. 

É instituído um prémio destinado ao melhor Póster, que será entregue aos autores presentes na 

cerimónia de encerramento. 

 

http://tiny.cc/0a9gty
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A composição do júri de seleção e apreciação é da responsabilidade do ACeS Marão e Douro Norte. 

O júri poderá não atribuir prémio se julgar e justificar não haver motivo para premiar qualquer Póster. 

 

AVALIAÇÃO: 

O Júri apreciará os Pósteres, tendo em conta os seguintes parâmetros: 

 Adequação do tema aos Cuidados de Saúde Primários 

 Estruturação do resumo 

 Qualidade gráfica e de formatação do póster 

 Clareza da apresentação quanto aos objetivos e metodologia 

 Adequação da apresentação ao tema proposto 

 Enquadramento das conclusões com os objetivos e a metodologia 

 

CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO: 

A todos os autores dos Pósteres aceites para apresentação nas Jornadas será passado o respetivo 

certificado. 

 
 

 
 
 
 


