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REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

No âmbito do “Encontro Científico de Medicina do CHTS – Dar Voz à Dor”, poderão ser 

submetidos resumos de comunicações livres e/ou e-pósteres, motivo pelo qual o convidamos 

a participar. 

DATAS IMPORTANTES 

Data limite para submissão de resumos – 07/09/2022. 

Data limite de resposta de aceitação/recusa dos resumos – 10/09/2022. 

Data limite de inscrição para os comunicadores– 10/09/2022 

Data limite para submissão das apresentações finais – 15/09/2022. 

TEMÁTICAS PARA A SUBMISSÃO 

O tema das comunicações livres/e-pósteres é de escolha individual, deve ser original e 

enquadrar-se na temática abordada no Encontro Científico. O trabalho não pode ter sido 

apresentado noutros contextos. 

CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

Os resumos deverão ser elaborados e submetidos tendo em consideração os critérios 

definidos pela comissão científica: 

a) Nenhum autor poderá pertencer à comissão organizadora ou científica do

Encontro.

b) O número de autores de cada resumo não poderá ser superior a 5.

c) Cada autor pode apresentar no máximo 2 trabalhos.

d) Todos os autores devem estar inscritos no Encontro Científico.

e) Todos os resumos devem ser estruturados e escritos em letra “Times New Roman”,

tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, texto justificado e não deverá exceder 500

palavras.

f) Deverão ser enviados dentro do prazo limite para o email: 

darvozadorcomunica@chts.min-saude.pt tendo em consideração a seguinte formatação: 

1. Título (MAIÚSCULAS)

2. Identificação dos autores (nome + apelido, categoria profissional, instituição, e-mail

e contacto telefónico) 

3. Palavras-chave

mailto:darvozadorcomunica@chts.min-saude.pt
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4. Introdução  

5. Objetivos  

6. Metodologia  

7. Resultados/ Discussão  

8. Conclusões  

9. Referências Bibliográficas (de acordo com a norma          APA 7ª edição). 

ELABORAÇÃO E ENVIO DOS TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO 

E-PÓSTERES: 

a) Os autores devem elaborar e enviar a versão definitiva dos e-pósteres em formato PDF 

para o email darvozadorcomunica@chts.min-saude.pt 

b) O nome do ficheiro deverá ser o título completo do e-póster. 

c) A orientação horizontal é obrigatória e apenas 1 slide. 

d) Legível a 2 metros de distância. 

COMUNICAÇÕES LIVRES: 

a) Os autores devem elaborar e enviar a versão definitiva das comunicações livres em 

formato PDF (preferencial) e/ou PPT para o email darvozadorcomunica@chts.min-

saude.pt 

b) O nome do ficheiro deverá ser o título completo da comunicação livre. 

c) A comunicação livre deve ser elaborada em template próprio, fornecido aquando a 

comunicação de aceitação do trabalho. 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

E-PÓSTERES: 

a) O primeiro autor deverá ser o apresentador do e-póster. 

b) O apresentador deve estar no local de apresentação na data e hora que previamente será 

comunicada. 

c) A apresentação não pode exceder os 5 minutos. Serão rigorosamente cumpridos os 

tempos definidos. 

COMUNICAÇÕES LIVRES: 

a) O primeiro autor deverá ser o apresentador da comunicação livre. 

b) O apresentador deve estar no local de apresentação na data e hora que previamente será 

comunicada. 
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c) A apresentação não pode exceder os 10 minutos, seguidos de 3 minutos de discussão. 

Serão rigorosamente cumpridos os tempos definidos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos e-pósteres e comunicações livres será efetuada pela comissão científica, 

atendendo aos seguintes critérios:  

E-PÓSTERES: 

a) Qualidade do título 

b) Citação dos autores  

c) Introdução 

d) Metodologia 

e) Resultados /Discussão 

f) Conclusões  

g) Referências Bibliográficas 

h) Contributos científicos para a prática  

i) Linguagem utilizada 

j) Atualidade da informação 

k) Gráficos e tabelas 

l) Criatividade e originalidade 

m) Cumprimento do tempo de apresentação 

COMUNICAÇÕES LIVRES: 

a) Exposição do objetivo e questão de investigação 

b) Contextualização do trabalho 

c) Exposição da metodologia 

d) Apresentação e discussão dos resultados  

e) Conclusões 

f) Domínio do conteúdo  

g) Clareza de exposição 

h) Contributos científicos para a prática  

i) Cumprimento do tempo estipulado 
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CERTIFICAÇÃO 

a) Todos os trabalhos científicos receberão o certificado de participação. 

b) Os e-pósteres e/ou comunicações livres que não forem apresentados à data e hora 

estabelecida não serão certificados. 

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS 

a) Serão premiados os 3 melhores e-pósteres e as 3 melhores comunicações livres. 

b) Os resultados não terão lugar a recurso. 

 

 


