
Linhas Orientadoras para a apresentação de Posters e Resumos 

 

Regras Gerais: 

a) O poster ou resumo, versão final em formato pdf deve ser enviado à 
Comissão Organizadora dos Encontros de Médicos Internos na ARSA até ao 
dia 23 de setembro 2017, para o email: eventos@arsalentejo.min-saude.pt  
 

b) A versão final e impressa do Poster deve ser transportada pelos autores no 
dia do Encontro, segundo as orientações que entretanto serão transmitidas; 
 

c) Os autores serão responsáveis pela afixação do seu poster no expositor que 
lhe tenha sido atribuído, bem como pela sua recolha no fim do 2º dia do 4º 
Encontro (a fita cola dupla ou outro material necessário deverá ser 
solicitado junto do secretariado); 
 

d) Os autores deverão estar junto aos posters durante os intervalos do 
Encontro e no momento das avaliações; 
 

e) Em caso de cancelamento da apresentação do poster ou comunicação livre, 
a Comissão Organizadora deverá ser notificada por escrito, até dia 13 de 
setembro 2017. 
 
 

Regras para edição do Poster: 

Com o objetivo de harmonizar o formato de cada trabalho, sugere-se que o poster tenha: 

a) Dimensão - O Poster deve ter as seguintes dimensões: A0 (841 mm de 
largura e 1189 mm de altura); 
 

b) Cabeçalho (título e subtítulo do trabalho/projeto de investigação, nome dos 
autores, identificação da instituição, especialidade e ano de internato, 
orientador, contacto de email); 
 

c) Introdução; 
 

d) Objetivo(s); 
 

e) Metodologia; 
 

f) Resultados e discussão; 
 

g) Conclusão; 
 

h) Bibliografia; 
 

i) Outros, por exemplo agradecimento. 
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Para a apresentação ser atrativa e de fácil leitura, sugere-se que o poster seja: 

a) Legível a uma distância de 1,5 metros, o que significa que terá de usar um tamanho 
de letra de pelo menos 10 mm (entre o tamanho 36 e 40); 
 

b) Com um fundo discreto para que os restantes elementos do poster possam 
sobressair; 

 
c) Ilustrado com imagens, gráficos ou diagramas. No caso das imagens use legendas 

curtas mas precisas. Se o projecto tem números complicados para apresentar, a 
utilização de gráficos é a solução ideal para que estes sejam facilmente entendidos 
pelo público; 
 

d) Simples, lembre-se que um poster não é uma dissertação e a informação deve ser 
reduzida ao mínimo essencial, para que o público entenda melhor e mais 
rapidamente a mensagem. 
 

Se tem mais informação para fornecer para além da que cabe no poster será uma boa ideia 

disponibilizar folhetos com essa informação adicional. 

Regras para a apresentação dos resumos de Comunicação Livre e Posters: 

O resumo da Comunicação Livre e de Posters, deverá estar no máximo numa folha A4 – e 

deve obedecer aos seguintes requisitos gerais:  

a) Cabeçalho (título e subtítulo do trabalho/projeto de investigação, nome dos 
autores, identificação da instituição, especialidade e ano de internato, 
orientador, contacto de email); se mais que um autor, sublinhar quem vai 
apresentar.  
 
Informar que tipo de apresentação irá fazer, as apresentações orais devem 
ser gravadas em PowerPoint  - Microsoft Office 2010 
 

b) Introdução; 
c) Objetivo(s); 
d) Metodologia; 
e) Resultados e discussão; 
f) Conclusão; 
g) Bibliografia; 
h) Outros, por exemplo agradecimento 

 
Nota: solicita-se a devida autorização para utilização dos vossos pdf´s/resumos ou 

posters para inserir em suporte digital que será distribuído por todos os presentes 

no Encontro 

 A Comissão Organizadora 

2017-07-13 


