
 

VI Jornadas Multidisciplinares do Baixo 

Tâmega Baião, 18 e 19 de Junho de 2018 

Regulamento de Posters 

 
A participação assume o formato poster, cujas orientações abaixo se 

explicitam. 

1. Submissão de resumos 
 

Os autores deverão submeter os seus trabalhos para as VI Jornadas 

Multidisciplinares do Baixo Tâmega, até ao dia 15/05/2018 às 23:59h, para o 

seguinte endereço de email: luisusfb@gmail.com. 

Os temas deverão enquadrar-se no âmbito da prática clínica, organizacional 

ou administrativa em contexto de Cuidados de Saúde Primários, e as 

temáticas deverão ser originais não tendo sido previamente publicados. 

1.1. A proposta de submissão deve ser constituída por: Título da 

comunicação; identificação dos autores; contacto do autor principal; e-mail; 

local de trabalho; 

1.2. Os resumos devem ser estruturados, preferencialmente, do seguinte 

modo: Introdução, objetivos, métodos, resultados, discussão e conclusões. 

1.3. O texto do resumo a submeter deverá estar em formato pdf, tipo de letra 

Arial 11 ou Calibri 11, a espaço 1,5, texto justificado, com o máximo de 400 

palavras; 

1.4. Pelo menos um dos autores deve estar inscrito nas jornadas e 

regularizar a sua inscrição até ao dia 21/05/2018; 

1.5. O autor principal será informado da decisão do júri, por e-mail, até ao 

dia 30/05/2018; 

1.6. Pelo menos um dos autores deverá permanecer junto ao poster durante 



os períodos agendados no programa e, sempre que possível, durante os 

intervalos, a fim de prestar os esclarecimentos necessários. 

2. Processo de revisão 
 

2.1. A apreciação e seleção dos posters são da responsabilidade da 

Comissão Científica à qual compete: Verificar a conformidade dos resumos 

com o presente regulamento; Definir os critérios de avaliação; Selecionar os 

posters a apresentar. 

2.2. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica das Jornadas 

e dos resultados não haverá recurso. 

2.3. Serão entregues certificados a todos os autores dos trabalhos 

apresentados. 

3. Apresentação oral de Posters 
 

3.1. Os seis (6) melhores posters presentes nas Jornadas serão selecionados 

para apresentação oral breve com a duração prevista de 5 minutos + 3 

minutos para discussão. 

4. Atribuição de Prémios 
 

4.1. Serão atribuídos prémios a três trabalhos selecionados pela Comissão 

Científica, durante a realização das Jornadas. 

4.2. A atribuição do prémio é dependente da presença pelo menos um 

dos autores na apresentação oral respetiva e na cerimónia de entrega de 

prémios a realizar durante as Jornadas. 

 


