
 

 

SEMINÁRIO PRIMAVERA VERÃO REDÉTICA - 2018 

NORMAS PARA SUBMISSÃO, SELEÇÃO E ELABORAÇÃO DE PÓSTERES 

I  

Submissão de propostas de pósteres 

Os interessados poderão submeter propostas de pósteres, as quais serão avaliadas pela Comissão Científica do 

Seminário de forma anónima, designadamente tendo em conta as presentes Normas e, em particular, os critérios de 

seleção e avaliação nelas constantes. 

Regras para a submissão de propostas de pósteres: 

1. O tema deverá enquadrar-se na temática do Seminário. 

2. A submissão deverá ser realizada através de uma proposta de apresentação de póster, a avaliar pela 

Comissão Científica do Seminário. 

3. As propostas de apresentação de póster devem constar em documento MS-Word, integrando os seguintes 

pontos: 

a. Título: máximo 15 palavras. 

b. Autores: nome(s) do(s) autor(es), afiliação(ões) institucional(is). 

c. Resumo: entre 1750 e 2000 caracteres.  

d. Estrutura do resumo (escolher uma): 

i. Investigação: Introdução e Objetivo(s), Método, Resultados e Discussão. 

ii. Revisão de tema: Introdução e Objetivo(s), Método, Resultados e Discussão. 

iii. Relato de caso(s): Enquadramento, Justificação, Descrição do(s) caso(s) e Discussão. 

e. Palavras-chave: 3 a 5 Palavras-chave. 

4. As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa. 

5. O tipo de letra a utilizar deverá ser Tahoma, tamanho 8. 

6. As propostas não deverão incluir gráficos, figuras ou referências bibliográficas (reservadas aos pósteres). 

7. As propostas deverão ser submetidas por via eletrónica, para o mail redetica.cc@arsalentejo.min-saude.pt, 

até ao dia 7 de maio de 2018, pelas 18 horas.  

8. As respostas sobre a aceitação ou não aceitação das propostas deverão ser comunicadas ao(s) autor(es), por 

via eletrónica, até ao dia 10 de maio de 2018. 

II 

Critérios de avaliação e seleção das propostas de apresentação de pósteres 

A avaliação e seleção das propostas de pósteres pela Comissão Científica do Seminário deverá pautar-se pelos 

seguintes critérios: 

 Qualidade geral da proposta e adequação à temática do Seminário 

 Clareza e objetividade da informação 

 Rigor metodológico (na apresentação de casos, relevar-se-á, designadamente, o rigor da respetiva descrição 

e adequação face ao enquadramento, justificação e discussão) 

 Coerência entre as partes do resumo 

 Originalidade e inovação 

III 

Regras de elaboração e afixação dos pósteres 

 Caso a proposta seja aceite pela Comissão Científica, o(s) autor(es) poderá(ão) proceder à elaboração do 

póster. 

 O póster deverá refletir o conteúdo da proposta selecionada e poderá integrar referências bibliográficas, 

gráficos e figuras. 

 No póster, deverão constar o(s) nome(s) (primeiro e último) do(s) autor(es), a respetiva afiliação institucional 

e endereço de correio eletrónico. 
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 Os pósteres deverão ser impressos em papel e a sua dimensão deverá ser de 120cm de altura por 90cm de 

largura. 

 Os pósteres deverão ser afixados pelo(s) autor(es), em local especificamente reservado para o efeito pela 

Organização, entre o dia 21 de maio, das 14h30m às 18h00m e o dia 22 de maio, das 8h30m às 9h00m e 

retirados, igualmente pelo(s) autor(es), no dia 22 de maio, até às 18h00m. 

IV 

Prémios 

 Os pósteres serão sujeitos a apreciação pela Comissão Científica durante o Seminário, para atribuição de 

prémio aos 3 melhores pósteres. No final das mesmas, serão comunicados e entregues aos autores os 

prémios respetivos. 

 

 

 


