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NORMAS PARA SUBMISSÃO de POSTERS 

 ENQUADRAMENTO 

Os resumos serão submetidos à apreciação da Comissão Científica, 

devendo enquadrar-se nas áreas temáticas das Jornadas. 

DATAS 

Serão recebidos resumos até ao dia 15 de Fevereiro de 2017 e comunicados  

os resultados (aceitação ou não aceitação) até ao dia 28 de Fevereiro de 2017. 

 SUBMISSÃO 

  Para apresentação final do poster é necessário que pelo 

menos um dos autores esteja inscrito nas Jornadas. 

  O resumo deve ser dactilografado em fonte Arial, 12, a duplo 

espaço, em formato A4, com margens de 2 cm. 

  O resumo deve ser estruturado de acordo com os seguintes elementos: âmbito, 

objectivos, metodologia, resultados, conclusão e bibliografia (opcional). 

  A identificação deve conter os seguintes elementos: titulo, nome 

do(s) autor(es), afiliação, email e contacto telefónico. 

  Enviar em ficheiro Word e PDF para o endereço o email  

do Secretariado (susanaribeiro@chpl.min-saude.pt). 

 EXECUÇÃO E EXPOSIÇÃO 

  O poster terá as seguintes dimensões: 90 cm de largura X 120 cm de altura. 

   A exposição dos posters decorre no espaço afecto às Jornadas e a localização 

exacta de afixação será indicada pelo dinamizador da Sessão de Posters. 

   Os posters serão afixados pelo(s) autor(es), no dia 9 de Março de 2017, até às 10:00 

e retirados pelos seus responsáveis a partir das 13:00, do dia 10 de Março de 2017. 

  O responsável pela apresentação do poster deverá comparecer na Sessão 

de Posters, no dia 9 de Março de 2017, das 14:00 às 15:00 e permanecer 

junto do mesmo para eventual discussão e esclarecimento de dúvidas. 

PRÉMIOS 
Serão atribuídos prémios aos três melhores posters. A divulgação dos prémios será 

feita no final das Jornadas, no dia 10 de Março de 2017, na Sessão de Encerramento.
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