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Regulamento para submissão de Pósteres 

 

Requisito de autoria internacionalmente aceites e a cumprir: 

http://icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html, ou 

http://www.rpmgf.pt/ficheiros/normas_rpmgf.pdf 

Submissão de resumos: Resumo apresentado para a seleção deve ser estruturado e conciso. Em formato A4 e 

em suporte informático (PDF). Com título em maiúsculas, com identificação dos autores e local de trabalho, com 

endereço eletrónico e telefónico do primeiro autor, o primeiro autor tem que estar obrigatoriamente inscrito nas 

Jornadas. 

Tema: “Toca a mexer para bem viver” 

Data de envio e local: Enviar para o email jornadasusfandreas@gmail.com, até às 23h59mn  do dia 12 de abril 

de 2020. O prazo de comunicação dos resumos/trabalhos selecionados para o evento será até 3 de maio. 

Dimensões dos pósteres: Altura máxima 120cm, largura máxima 90 cm (formato A0) 

Horário de afixação local e tempo de exposição dos pósteres: A fixação é da responsabilidade dos autores, 

pelas 8.30 horas do dia 15 de maio de 2020, no Auditório Beatriz Costa. 

Horário de discussão ou permanência do autor junto do póster: durante o intervalo da manhã, se necessário 

algum esclarecimento. 

Comissão de avaliação dos pósteres das IV Jornadas da USF ANDREAS:  

Dr.ª Paula Malvar 

Dr.ª Lénia Amaral 

Dr.ª Inês Diaz 

Enf.ª Olga Seabra 

Enf.ª Carla Correia 

Serão aceites os seguintes tipos de trabalho:  

Investigação; Revisão de tema (narrativa), Revisão baseada na evidência ou sistemática; Avaliação e melhoria 

contínua da qualidade; Relato de caso; Relato de prática (experiências da prática diária, não exclusiva nem 

obrigatoriamente relacionados com questões clínicas e/ou técnico-científicas, por exemplo, relatos de boas 

práticas, atividades na comunidade, atividades e relações interpares e interprofissionais, relatos de intercâmbios 

ou estágios com importância para a prática clínica). Redigidos em português. 

ESTRUTURA DOS RESUMOS  

O título tem um limite de 50 caracteres. O corpo de texto tem um limite de 2500 caracteres (incluindo espaços). 

Os resumos devem ser estruturados de acordo com o tipo de trabalho, com os seguintes tópicos:  

http://icmje.org/recommendations/browse/manuscript-preparation/preparing-for-submission.html
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Investigação: Titulo, Introdução e objetivo(s), Palavras-chave, Metodologia, Resultados, Discussão.  

Revisão de tema: Titulo, Introdução e objetivo(s), Palavras-chave, Metodologia, Resultados, Discussão e 
Conclusão. 

Revisão baseada na evidência (RBE) ou sistemática: Titulo, Introdução, Palavras-chave, Metodologia, 
Resultados, Discussão ou Conclusão. 

Avaliação e melhoria contínua da qualidade: Introdução, Palavras-chave, Justificação, Objetivo(s), Metodologia, 
Discussão e Conclusão.  

Relato de caso: Titulo, Introdução, Enquadramento, Descrição de Caso, Discussão e Comentário.  

Relato de prática: Pertinência, Descrição, Discussão da experiência/projeto/prática, Não existe uma estrutura 
obrigatória. 

 

Critérios específicos de avaliação de pósteres: 

A composição do júri e seleção dos resumos é da responsabilidade da comissão científica das jornadas. 

O poster deve ser organizado verticalmente com dimensões de 120 x 90 cm. A leitura deve ser possível a 1,5 m 

de distância para todo o conteúdo do poster. O nome do(s) autor(es) e da instituição deve estar abaixo do título. 

Tempo de apresentação e discussão do póster: 5 minutos. 

De acordo com o tipo de póster será avaliado a área geral (A), a estrutura (B) e as características específicas de 

cada tipo de póster (C). A nota final será calculada pela soma das diferentes áreas a avaliar (A+B+C). 

O júri recusará qualquer resumo que não se enquadre na respetiva temática que se propõe ou não tenha 

pertinência e qualidade para as jornadas. O resumo deve referir o tipo de trabalho a apresentar. 

 

Divulgação dos resultados: 

A divulgação dos resultados será realizada pela comissão de avaliação dos pósteres pelas 16.00 horas do dia 15 

de maio de 2020, no Auditório Beatriz Costa. 

 

Prémios: 

Serão atribuídos três prémios aos melhores pósteres apresentados, após uma avaliação da Comissão de 

Avaliação dos Pósteres das IV Jornadas da USF ANDREAS. 

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

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


