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REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DOS POSTERS
I ENCONTRO INTERDISCIPLINAR “IMPACTO DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NA SAÚDE EM
PORTUGAL”

REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Os resumos somente poderão ser submetidos pela internet através do site
www.storyschool.pt
Para cada resumo deve ser registado obrigatoriamente o nome do autor que fará a
apresentação e os respetivos contactos de telefone e correio eletrónico. O texto do resumo
não pode conter a identificação nem dos autores nem da instituição a que pertencem, sob
pena de exclusão do mesmo.
O prazo limite de envio dos resumos é às 23h59m do dia 20 de Fevereiro de 2018.
A inscrição no I Encontro Interdisciplinar “Impacto das Doenças Respiratórias na Saúde
em Portugal” é condição obrigatória para a apresentação dos trabalhos científicos.
O único formato previsto para a apresentação de trabalhos científicos é sob a forma de
poster, que deverá ser, exclusivamente, em português e nas diferentes áreas da saúde
envolvidas no congresso, sendo que a modalidade de apresentação será designada pela
comissão científica: Pneumologia, Medicina Interna, Cardiologia, Medicina Geral e Familiar,
Enfermagem e Cardiopneumologia.
O preletor terá:


3 minutos para apresentação do seu poster



2 minutos para discussão



Total máximo de 5 minutos

Ao submeterem os resumos, os autores dos trabalhos aceitam a sua futura divulgação
nas publicações pertinentes ao I Encontro Interdisciplinar “Impacto das Doenças Respiratórias
na Saúde em Portugal” e, eventualmente, na página da Story School® na internet,
comprometendo-se a Organização a identificar a sua autoria em todas as circunstâncias.
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Os resumos não devem exceder os 150 caracteres no título do trabalho e os 2500
caracteres no texto do resumo.
Os resumos devem ser estruturados de acordo com a área temática, sugerindo-se os
seguintes tópicos:
Trabalho de Investigação - Introdução e objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão.
Garantia da Qualidade - Introdução e objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão.
Revisão Baseada na Evidência – Introdução e objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão.
Casos clínicos – Enquadramento, Descrição de caso, Discussão.
Protocolos de investigação ainda não concluídos ou em fase de projeto – Introdução e
objetivo (s), Metodologia (as secções Resultados e Discussão não devem ser preenchidas). O
intuito será obter contributos e comentários dos pares e facilitar a obtenção de potenciais
parceiros para o projeto.
O período de avaliação da comissão científica será entre os dias 22 de Fevereiro a 22
Março 2018.
Após a conclusão da avaliação, dar-se-á início à comunicação dos resultados.

APRESENTAÇÃO NA FORMA DE POSTER
Todos os trabalhos selecionados deverão ser expostos obrigatoriamente na sessão de
posters. O participante será integralmente responsável pela impressão assim como pela
colocação do poster no local adequado e retirá-lo no final da sessão.
NORMAS PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE POSTER
Cada trabalho apresentado na forma de poster terá direito a uma área de painel
máxima de 0,90m de largura por 1,20m de altura com o uso de barbante ou nylon para a
fixação.

IMPRESSÃO E MONTAGEM DO POSTER
A impressão do poster deverá ser de boa qualidade de forma que o texto possa ser lido
a uma distância mínima de 2 metros. Para isso, solicita-se usar letras, com 10 a 15 mm de
altura (36 a 40 tamanho de letra). Os resultados experimentais poderão ser ilustrados com
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figuras (fotos e gráficos) e/ou tabelas. As citações bibliográficas (opcional) deverão ser feitas
de maneira sucinta (autor, nome da revista, volume, página inicial, ano).
O autor deverá colocar o poster no horário programado. O transporte, fixação e
remoção do poster, no horário definido, ficarão a cargo do autor/apresentador do trabalho
científico.
Observações: Só receberão os certificados de apresentação de trabalho os posters que
efetivamente forem apresentados. É proibida a apresentação do poster por terceiros (não
autores). Não serão fornecidos equipamentos para a apresentação de posters como
retroprojetores, microcomputadores, microfones, aparelhos e instrumentos sonoros. O
horário estabelecido deverá ser seguido com rigor. Os posters deverão ser recolhidos pelos
autores.

PRÉMIOS E JÚRI
É constituído um júri de seleção de resumos e de apreciação das apresentações. A
composição do júri de seleção e apreciação é da responsabilidade da Comissão Organizadora
do I Encontro Interdisciplinar “Impacto das Doenças Respiratórias na Saúde em Portugal”.
O júri recusará qualquer resumo que não se enquadre na respetiva área temática a
que se propõe. É atribuído um prémio destinado ao melhor poster, podendo ser atribuídas
menções honrosas não pecuniárias.
De entre os posters a apresentar, o júri seleccionará os que serão sujeitos a apreciação
para atribuição do prémio. Vigorarão critérios de rigor científico, pertinência para o âmbito das
doenças respiratórias e qualidade na apresentação.
O prémio e respetivo certificado serão entregues aos autores presentes na cerimónia
de encerramento do I Encontro Interdisciplinar “Impacto das Doenças Respiratórias na Saúde
em Portugal”. Aos autores não presentes o certificado será enviado por correio electrónico.
O prémio consiste na atribuição de um valor numerário de 400€.
O júri poderá não atribuir prémio se julgar e justificar não haver motivo para premiar
qualquer comunicação. O júri é soberano e as suas decisões não são passíveis de recurso.
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