
II SEMANA DA INVESTIGAÇÃO  

Apresentação de PÓSTERES: Regulamento  

  

Por forma a garantir uniformidade na elaboração dos resumos e dos pósteres, solicita-se que respeite 

as seguintes linhas orientadoras para a apresentação da informação técnica e científica dos trabalhos. 

PARTICIPAÇÃO  

 Os trabalhos, a apresentar sob a forma de póster, deverão estar enquadrados nas temáticas 

do evento e relacionadas com a atividade do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira 

(CHUCB). 

 O número máximo de autores por poster é de sete, podendo os mesmos ser de diferentes 

áreas disciplinares.  

 É permitido a qualquer autor participar em mais que um póster.  

INSCRIÇÃO  
 
O responsável pelo trabalho deverá remeter via e-mail para o endereço 

semanadainvestigacao@chcbeira.min-saude.pt  até às 23h 59m do dia 18/out/2021 as seguintes 

informações:  

 O resumo do póster.  

 Nome completo, morada, endereço de e-mail  e contacto telefónico móvel ou fixo do 

responsável do trabalho (dados utilizados apenas para fins do concurso e com garantia de 

confidencialidade fora deste). 
  
 
   
SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

  
 
Para a adequada avaliação dos resumos submetidos pela Comissão Científica é imperiosa a 

observação dos seguintes requisitos:  

1. Normas para a realização do resumo  

Os resumos deverão ser apresentados em parágrafos sucessivos, não numerados, de acordo com a 

seguinte estrutura: Título, Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, Discussão/Conclusões.   

Os resumos devem ser escritos de forma clara, sucinta e objetiva recorrendo ao essencial da 

informação a transmitir e sempre dentro das orientações aqui apresentadas para que a avaliação da 

Comissão Científica possa ser clara. 

O tamanho máximo dos resumos (corpo estruturado) não pode exceder 500 palavras e deverá ser 

escrito em português, tipo de letra “Times New Roman”, tamanho 12 e espaçamento entre linhas 

simples.  
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Podem ser usadas as abreviaturas padrão (p.e. mg/dL, mmol/L, ng/mL). Quaisquer outras siglas 

escritas pela primeira vez, exceto as unidades, devem ser precedidas pelo termo completo. 

Imagens e gráficos não são permitidos no resumo. 

NOTAS: 

A utilização de dados do hospital deverá ser previamente autorizada pelo Diretor/Responsável do 

respetivo Serviço. 

Qualquer patrocínio, apoio ou conflito de interesses deve ser declarado no fim do 
trabalho. 

 

2. Envio dos resumos  

Os resumos deverão ser remetidos, em formato digital (Adobe Acrobat (.pdf)), por correio eletrónico 

para semanadainvestigacao@chcbeira.min-saude.pt, juntamente com a identificação do(s) autor(es) 

[nome(s) completo(s), filiações, contactos(s) telefónico(s) e endereço(s) electrónico(s)]. 

A data limite para o envio dos resumos é até às 23h 59m do dia 18/out/2021. 

O nome do ficheiro será composto pelo título do trabalho, sem espaços ou acentos.  

Os autores com dois ou mais trabalhos deverão enviar um e-mail por cada resumo.  

Não serão aceites resumos enviados por outros meios.  

Não será efetuado o reenvio de resumos aos autores para correção e posterior reanálise pela 

Comissão Científica.  

Das decisões auferidas pela Comissão Científica não caberá recurso. 

 

3. Avaliação dos resumos 

Os resumos dos trabalhos serão avaliados pela Comissão Científica de acordo com os critérios 

estabelecidos pela mesma. De acordo com os critérios definidos, será emitido o parecer de “ACEITE” 

ou “NÃO ACEITE”. 

Os autores serão informados da decisão da Comissão Científica por e-mail até ao dia 2/nov/2021.  

 

4. Estrutura dos pósteres 
 
O Póster deve:  

Ser organizado verticalmente com dimensões de 90cm (largura) X 1,20cm (comprimento).  

Ser apresentado em folha única.  

Ser composto por Título, Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, Discussão/Conclusões.  
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Para que a leitura do póster possa ser efetuada a 1,5m de distância, sugere-se que utilize letra “Arial”, 

tamanho 36 para o título, 27 para subtítulos e 24 para textos e resumos. Na legenda de possíveis 

gráficos e imagens o tamanho da letra a utilizar não deve ser inferior a 12.  

Utilizar o Sistema Internacional de Unidades (SI) e evitar o uso de abreviaturas.  

Incluir o nome do(s) autor(es) e filiações. Esta informação deve encontrar-se disposta debaixo do 

título e com um tamanho de letra inferior ao utilizado no texto.  

Incluir o logótipo da instituição vinculada com a criação do trabalho, devendo inclui-lo no canto 

superior esquerdo do póster.  

O póster deverá ser impresso para exposição e ser entregue em suporte informático, para eventual 

projeção no auditório, até 2 dias antes do início do evento. 

   

Os pósteres deverão ser afixados em local apropriado e escolhido para o efeito, onde permanecerão 

expostos na semana de 15 a 19 de novembro de 2021. 

 

A colocação e retirada dos pósteres, bem como a sua conservação, são da responsabilidade dos 

autores.  

 

5. Avaliação dos pósteres 

A avaliação dos pósteres será efetuada de acordo com os seguintes critérios: enquadramento, 

metodologia utilizada, conteúdo científico relevante, originalidade/inovação e apresentação.  
 

Os trabalhos aceites para serem apresentados sob a forma de póster e expostos, concorrem 

automaticamente para o “Prémio de Melhor Póster”, que constará de um certificado e será entregue no 

último dia do congresso. 

Serão emitidos certificados de apresentação do póster a todos os autores.  

 


