
 

 
 

 

INTRODUÇÃO: 

As comunicações livres englobam trabalhos originais sob a forma de poster. A inscrição do 1º 

autor nas Jornadas é obrigatória, dado que será ele o responsável pela sua apresentação.  

 

CALENDARIZAÇÃO: 

Data limite para submissão: 6 de outubro de 2019 

 

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS: 

- O resumo deve conter 2500 carateres no máximo (incluindo espaços, excluindo o título). 

- O resumo deve ser submetido no formulário disponivel no site das Jornadas. Não serão aceites 

resumos enviados em suporte diferente do referido. 

- O texto do resumo não deve conter a identificação dos autores ou da instituição a que 

pertencem, sob pena de exclusão do mesmo. Essa identificação deve estar apenas no espaço 

indicado para o efeito. 



- Os resumos devem ser estruturados de acordo com a área temática, sendo sugeridos os 

seguintes tópicos: 

1. Investigação - Justificação, Objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão e 

Conclusão. 

2. Revisão Baseada na evidência - Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados, 

Discussão, Conclusão. 

3. Relato de Caso - Enquadramento, Descrição de Caso, Discussão e Conclusão. 

4. Avaliação e Melhoria Contínua da Qualidade - Justificação, Objetivo(s), 

Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusão. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE RESUMOS 

Os resumos serão analisados por um júri que irá selecionar os pósteres a expor durante as 

jornadas. A comunicação aos autores da aceitação dos mesmos será realizada via e-mail.  

 

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES 

- O poster em formato de papel 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, que deve 

incluir obrigatoriamente: título, nome dos autores e da instituição a que pertencem e logotipo 

das Jornadas.  

- Os autores devem enviar o seu poster em suporte informático antecipadamente e de acordo 

com as instruções que serão enviadas aquando da confirmação da aceitação do seu trabalho. 

- A afixação do poster é da inteira responsabilidade dos autores. Deverá decorrer até às 9:30 do 

dia 15 de novembro de 2019. A sua retirada deverá ser realizada apenas após as 17:00 do mesmo 

dia. 

- Durante as jornadas serão selecionados os pósteres a apresentar. 

 

PRÉMIOS 

- Será instituído um prémio à melhor Comunicação em Poster, independentemente da área 

temática. 

- Poderão ser atribuídas menções honrosas de acordo com a decisão do Júri. 

- O prémio e respetivos certificados serão entregues aos autores presentes na cerimónia de 

encerramento das Jornadas. 

- O júri poderá não atribuir prémio se julgar não haver motivo para premiar qualquer 

comunicação. 



JÚRI 

- É constituído um júri de seleção de resumos e de apreciação das apresentações. A composição 

do júri é da responsabilidade da Comissão Organizadora das Jornadas. 

- O júri recusará qualquer resumo que não se enquadre na respetiva área temática a que se 

propõe ou que não tenha pertinência e qualidade para as Jornadas. 


