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NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES E POSTERS 

A Comissão Científica pretende garantir um espaço de debate que permita aos 
Profissionais de Saúde a troca de experiências vivenciadas nos contextos de trabalho. 

REGULAMENTO: 

A submissão faz se por via electrónica através do e-mail: viiijornadaurologica@chts.min-
saude.pt 

• A candidatura à apresentação de pósteres e comunicações livres está disponível 
apenas aos participantes que se inscrevam na 8ª jornada urológica. 

• Devem versar temas da área Urológica. 
• Aceita-se o nº máximo de quatro co-autores por Comunicação Livre ou póster; 
• Os autores devem estar inscritos no Congresso até à data de selecção dos 

resumos; 
• Os resumos dos posters / comunicações livres deverão ser enviados através do 

correio electrónico até ao dia 01 de Outubro de 2019; 
• Os resumos serão analisados pela Comissão Cientifica, e os autores serão 

informados da aceitação ou rejeição por e-mail ou telefone até 11 de Outubro de 
2019. 

• No momento da submissão electrónica deverão ser obrigatoriamente 
preenchidos os seguintes campos: TITULO: Deverá estar em MAISCULAS 
(máximo 100 caracteres) TEXTO Limitado a 2500 caracteres (máximo) 
INSTITUIÇÃO: Indicar o nome da instituição á qual os autores pertencem 
NOME DOS AUTORES: O nome do autor apresentador da comunicação livre 
deverá ser indicado em primeiro lugar e devidamente assinalado. 

Características da construção do Póster: 

• Título em maiúsculas; 
• Conter preferencialmente figuras, fotos e/ou gráficos; 
• O texto deve ser visível a 1,5 metros de distância; 



• As dimensões do poster deverão ser de 90 cm de largura e 120 cm de altura; 
• Ser impresso em Plotter. 
• Os posters devem ser entregues no Secretariado do Congresso até às 14 horas do 

dia 16/10/2019 . 
• A Comissão Científica reserva o direito de não expor posters que apresentem 

manifesta falta de qualidade gráfica ou de conteúdo científico; 

Requisitos das Comunicações Livres: 

• A apresentação não deve exceder os 10 minutos, sendo efectuada por apenas um 
dos autores, cuja identificação deve ser indicada no resumo (nome sublinhado). 

• Ao elemento palestrante será emitido o respectivo certificado, e aos restantes 
elementos serão emitidos certificados de co-autor; 

• O resumo das comunicações livres deve especificar a metodologia e recursos 
pedagógicos previstos para a apresentação. 

• Serão aceites para apresentação apenas 2 comunicações livres. 
• A avaliação dos posters / comunicações livres será realizada por um júri 

designado de entre a comissão científica da jornada, atendendo aos seguintes 
critérios: enquadramento na temática do Congresso, concordância com o 
regulamento, criatividade, conteúdo científico relevante, metodologia e 
bibliografia utilizadas. 

Será atribuído prémio ao poster /comunicação livre classificado em 1º lugar; 

Todos os posters / comunicações livres serão certificados. A certificação referenciará o 
nome dos autores; 

 
 


