
Este espaço promove a apresentação de experiências ou reflexões. Os temas devem ser originais no âmbito da temática proposta “Nascer e 
Crescer”.
Os autores devem estar inscritos nas Jornadas e não podem fazer parte das comissões ou do júri. A candidatura pode ser individual ou em grupo no 
máximo de 4 elementos. O resumo deve ser enviado até 30.04.2012 para o Email nascer.alentejo@gmail.com.
Os resumos devem cumprir os seguintes critérios:
- Nome completo do(s) autor(s), morada, email e contacto do 1º autor.
- No máximo de 300 palavras incluindo título, introdução, objectivos, desenvolvimento e principais conclusões.
- A selecção das propostas será efectuada pela comissão científica e terá por base o resumo enviado (não se aceitam reclamações referentes à 
selecção efectuada).
- Os candidatos serão informados da aprovação da sua candidatura por email até 10.05.2012. 
- A apresentação das comunicações livres não pode exceder 10 minutos e de ser efectuada apenas por um dos signatários.
- Será atribuído prémio às 3 comunicações que obtiverem a melhor classificação final.
A CONSTRUÇÃO DOS POSTERS DEVE ATENDER AOS SEGUINTES ITENS:
- Dimensão no máximo de 120/80cm, impresso na vertical.
- Conter preferencialmente figura, fotos ou gráficos.
- O texto deve ser visível a 1.5 metros.
- Serão afixados pela organização no acesso ao auditório no dia 18.05.2012 entre as 8.30h as 9.00h.
- Serão atribuídos prémios aos 3 posters que obtiverem melhor classificação.
-Os resultados serão divulgados publicamente em cerimónia a realizar no final das jornadas.
DA DECISÃO DA COMISSÃO CIÊNTIFICA NÃO HÁ RECURSO.

Regulamento de candidatura à apresentação de poster e comunicações livres
Iª Jornadas de saúde materna e infantil da margem  esquerda do guadiana “Nascer e Crescer” que se realizam 
a 18 e 19 de Maio de 2012 em Moura.
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