Regulamento para a submissão
de Pósteres e/ou Comunicações Livres
A organização das V Jornadas da Saúde em contextos Educativos – promover o conhecimento, melhorar
a intervenção vem por este meio convidá-lo a participar neste espaço de debate científico, relatando-nos
o seu estudo, reflexão e/ou experiência através de um póster e/ou Comunicação Livre referente à temática
“Brincar é Saúde”.
Os autores deverão submeter o resumo dos seus trabalhos, até ao dia 02 de junho de 2019.

A. Informações gerais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Os trabalhos submetidos deverão enquadrar-se na temática das Jornadas.
Os autores deverão aceitar as condições exigidas pela Organização das Jornadas;
Os autores não podem fazer parte da Comissão Organizadora e/ou Científica das Jornadas;
Os resumos dos pósteres e/ou comunicações livres deverão ser submetidos até às 23:59 horas do dia
02 de junho de 2019.
Os autores serão informados sobre a aceitação dos trabalhos, por e-mail, até ao dia 07 de junho de 2019.
O número máximo de autores, por trabalho, é de seis.
Pelo menos um dos autores do trabalho deverá inscrever-se nas Jornadas até dia 24 de junho de 2019.
Só serão certificados os autores regularmente inscritos no evento.
Pelo menos um dos autores deverá permanecer, durante o intervalo das sessões, junto dos Posters para
prestar informação sobre os mesmos, caso seja necessário.
Regulamento para atribuição do prémio de melhor póster e melhor comunicação oral:
9.1. A seleção será efetuada com base na avaliação da Comissão Cientifica.
9.2. Serão selecionados até ao máximo de 8 comunicações livres e 8 pósteres.
9.3. A entrega dos prémios será efetuada no dia 26 de junho de 2019, de acordo com o Programa das
Jornadas.
9.4. Das decisões tomadas pelo júri não cabe recurso.
9.5. Será passado um certificado a cada elemento do grupo com a identificação dos outros autores.
9.6. Para toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, cabe à Comissão Cientifica a sua
resolução.
Os trabalhos aceites poderão ser divulgados de forma não editável na página web das jornadas.

B. Pósteres
1. A construção dos pósteres, obrigatoriamente em formato eletrónico compatível com Microsoft Office
PowerPoint (qualquer versão) ou JPG, deverá atender a:
1.1. Conter preferencialmente figuras, fotos e gráficos; o texto deve ser visível a 1,5m; a configuração
da página deverá estar dimensionada para Apresentação no Ecrã (4:3), orientado na horizontal e
apresentado em diapositivo único.
1.2. Os pósteres aceites deverão ser submetidos e disponibilizados à Comissão Organizadora (através
da página web da jornadas), até às 23:59 horas do dia 21 de junho de 2019.

C. Comunicações
1. A construção das comunicações livres deve ser, obrigatoriamente, em formato eletrónico compatível
com Microsoft Office PowerPoint.
1.1. As Comunicações Livres têm a duração máxima de 10 minutos.
1.2. As Comunicações Livres aceites deverão ser disponibilizadas à Comissão Organizadora (através
da página web da jornadas), até às 23:59 horas do dia 21 de junho de 2019.

D. Resumos
1. Os resumos devem ser elaborados na língua portuguesa e submetidos através de formulário criado
para o efeito, disponível na página web das jornadas, contendo os seguintes dados:
Endereço eletrónico (garantir que seja um contacto que efetivamente funcione)
Contacto telefónico (de preferência telemóvel)
Afiliação (Instituição Profissional, Categoria Profissional)
Nome dos autores: APELIDO, Inicial(ais), no caso de comunicação livre deve indicar o nome
do profissional que fará a apresentação
TÍTULO COMPLETO (em maiúsculas)
INTRODUÇÃO (máximo 1500 carateres)
METODOLOGIA (máximo 1500 carateres)
ANÁLISE DOS RESULTADOS (máximo 2000 carateres)
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS (máximo 2000 carateres)
CONCLUSÕES (máximo 2000 carateres)
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
PALAVRAS-CHAVE (máximo de cinco palavras-chave, separadas por ponto e vírgula)
2. De forma a possibilitar a revisão cega dos resumos, a receção dos mesmos será centralizada, tendo
a comissão científica somente acesso à segunda parte do formulário (com os dados do resumo).

