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Regulamento para o Concurso 
de Posters das “III Jornadas de 
Medicina”  
 

 

No dia 9 de novembro de 2019, realizar-se-ão as “III Jornadas de Medicina” 

vinculadas ao tema “Medicina do Futuro”. Este ano, o Núcleo de Estudantes de 

Medicina da Associação Académica da Universidade do Algarve 

(NEMed/AAUAlg), proporciona um espaço para divulgação de trabalhos, sob a 

forma de posters.  

Assim, a comissão organizadora (NEMed/AAUAlg), convida e encoraja a 

submissão de trabalhos técnicos e científicos subordinados à temática das 

Jornadas. 

 

Por forma a garantir uniformidade na produção de resumos e poster, solicita-se 

que respeitem as seguintes linhas orientadoras.  

 

 

1. Definição de Poster 
• Um Poster é um trabalho técnico disposto graficamente, informando o 

leitor sobre os objetivos, metodologias, métodos experimentais, 

materiais, resultados e conclusões. 

 

2. Objetivo da exposição 
• Que os participantes das “III Jornadas de Medicina” tenham 

conhecimento dos trabalhos técnicos, em formato de Poster 

assegurando, dessa forma, o intercâmbio científico. 

 

3. Generalidades 



 

• Os Posters a concurso poderão reportar: 

o Trabalhos experimentais recentes (5 anos); 

o Resultados preliminares de trabalhos experimentais; 

o Revisão de casos clínicos ou trabalhos clínicos retrospetivos; 

o Revisão bibliográfica; 

 
• Todos os dados apresentados deverão ser originais e da 

responsabilidade dos seus autores; 

• Todos os trabalhos submetidos devem respeitar os princípios éticos 

inerentes à investigação científica, bem como as diretivas nacionais e 

internacionais relativas à investigação em seres humanos (se 

aplicável); 

• A submissão do resumo implica o consentimento do(s) autores para 

posterior publicação no programa das jornadas. O autor do resumo 

garante e afirma que é proprietário ou possui os direitos de toda a 

informação e conteúdos fornecidos para as “III Jornadas de Medicina” 

da Universidade do Algarve (UAlg). A publicação do resumo não viola 

quaisquer direitos de terceiros incluindo, mas não limitando, a 

propriedade de direitos intelectuais; 

• Os autores dos trabalhos, ao participarem no concurso, estão a 

concordar com o presente regulamento. 

 

4. Submissão dos trabalhos 

• À data da submissão dos trabalhos, pelo menos um dos autores tem 

de estar inscrito nas “III Jornadas de Medicina”; 

• É permitido a qualquer autor participar em mais que um poster; 

• O trabalho de investigação deve ser submetido por um autor apenas, 

podendo este ser, posteriormente, representado durante o evento por 

um máximo de três pessoas; 

• A submissão do trabalho deverá ser acompanhada pelo termo de 

responsabilidade (Anexo 1) e declaração de conflito de interesses 

(Anexo 2) devidamente preenchidos (modelo disponibilizado pela 

comissão organizadora das “III Jornadas de Medicina”). 
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• Os documentos (resumo, poster, termo de responsabilidade e 

declaração de conflito de interesses) deverão ser submetidos via 

correio eletrónico até à data de 3 de novembro de 2019 pelas 23:59 

para o email: formacao.nemed@aaualg.pt; 

• O assunto deverá ser “Submissão de resumo e poster”. No email deve 

ser indicado o nome completo dos autores e contactos do autor 

representante (endereço postal, endereço eletrónico e número de 

telemóvel); 

 

 

5. Estrutura do resumo 
• O resumo deverá seguir o modelo disponibilizado pela comissão 

organizadora das “III Jornadas de Medicina” (Anexo 3); 

• O resumo pode ser escrito em português ou inglês, esclarecendo 

possíveis abreviaturas utilizadas; 

• A submissão de resumos não deverá conter figuras, tabelas, gráficos 

ou referências bibliográficas; 

• O título e o texto do resumo não devem conter informações que 

possibilitem a identificação de autores/instituições/serviços/unidades 

orgânicas sob pena de ser desqualificado; 

• Deverá utilizar-se o Sistema Internacional de Unidades (SI), evitando-

se abreviaturas; 

• O resumo deverá expor o conteúdo do trabalho de forma clara, a estar 

organizado em: 

o Título da apresentação; 

o Introdução e Objetivos; 

o Métodos e Resultados; 

o Conclusões; 

o Palavras-Chave (três a cinco)  

• Formatação: 

o Formato word e pdf 

o A4 (margem 3cm à esquerda e 2,5cm restantes); 



 

o Letra Arial; 

o Título – 14pt, negrito, centrado; 

o Texto-justificado, 12pt, com espaçamento entre linhas de 1,5; 

o Máximo de 2500 caracteres incluindo espaços; 

• Aos organizadores reserva-se o direito de remover qualquer publicação 

de um resumo que não cumpra as regras de submissão; 

 

 

6. Admissão 
• Após a inscrição, dentro dos prazos estipulados, os resumos serão 

avaliados pela Comissão Científica que decidirá a aceitação/rejeição 

do projeto. 

• Cada trabalho recebido será enviado a 3 membros da comissão 

científica (de acordo com as áreas de investigação), em formato PDF, 

sem os nomes dos autores e filiação (avaliação cega); 

• Logo que a avaliação esteja concluída, os candidatos serão 

notificados via e-mail, até ao limite do dia 7 de novembro de 2019, em 

relação à decisão/rejeição do projeto; 
• A organização das jornadas tem o direito de publicar os resumos 

selecionados no livro de congressos, websites, e outras plataformas. 
 

7. Comissão Científica e avaliação 
• A Comissão Científica é composta por investigadores experientes e 

creditados e figuras relevantes de medicina, educação e pedagogia; 
• A Comissão Científica não poderá avaliar trabalhos dos quais sejam 

autores ou co-autores; 
• Na avaliação da admissão serão tidos em conta os seguintes critérios: 

o Trabalhos originais; 

o Originalidade do tema e/ou abordagem; 

o Objetivos; 

o Atualidade; 

o Metodologia utilizada; 
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o Relevância das conclusões; 

• Cada elemento da Comissão Científica atribuirá uma pontuação de 0 

a 4 pontos, a cada critério (escala de avaliação: 0=nada; 1=pouco; 

2=bastante; 3=muito; 4=excelente) 

o A avaliação por elemento é obtida pela média da pontuação 

atribuída no conjunto dos critérios. A pontuação final do 

resumo, resultará da média dos revisores envolvidos na 

avaliação. Serão aceites todos os resumos que obtiverem uma 

pontuação superior a 2. Abaixo desta pontuação, os resumos 

serão recusados. 

 

8. Sessão de posters 
• A impressão do poster é da responsabilidade dos candidatos 

• A afixação do poster estará a cargo da comissão organizadora; 

• Os participantes deverão entregar o poster até ao dia 8 de novembro 

de 2019 às 18h, no DCBM da UAlg; 

• Os posters estarão em exposição durante o evento, em espaço 

dedicado, tendo os autores oportunidade de interagir com os 

congressistas, no esclarecimento de questões e troca de experiências; 

• Durante os coffee-breaks (horário disponibilizado no programa das “III 

Jornadas de Medicina”) um dos autores deve estar disponível perto do 

poster para esclarecimento de dúvidas; 

• Não é obrigatório que o autor representante seja o autor principal; 

• Todos os posters expostos nas Jornadas serão avaliados por um júri, 

constituído pelos elementos da Comissão Científica; 

• Em caso de ausência dos primeiros, serão convidados a integrar a 

comissão de jurados, oradores das palestras. 

 

9. Estrutura do poster  
• O poster pode ser escrito em português ou inglês. 



 

• Os posters deverão estar organizados em seções, respeitando a 

organização do resumo. Deverão também constar as referências 

bibliográficas pertinentes; 

• Tamanho máximo A0 (1188mmx840mm) sendo impresso em formato 

vertical; 

• O tipo de letra escolhido deverá proporcionar uma boa leitura a cerca 

de 1,5m de distância; 

• Aos organizadores reserva-se o direito de remover qualquer 

publicação que não cumpra as regras de submissão; 

 

 

10.   Prémios 
• Os dois melhores trabalhos da competição ganharão um prémio: 

o  1º lugar – 5 dias de férias na Isla Canela, nos apartamentos do 

SIM, em época baixa; 
o 2º lugar – subscrição gratuita do pacote AMBOSS Plus com a 

duração de 12 meses. 
• A Comissão Científica pode decidir não atribuir prémio caso nenhum 

dos posters cumpra os requisitos mínimos; 

• Os resultados dos concursos serão anunciados, no final das Jornadas, 

onde serão também entregues os respetivos prémios; 

• Não haverá direito a avaliação de recurso.  
 

 

11.   Omissões 
• A comissão organizadora irá deliberar e resolver quaisquer situações que 

não se encontrem “cobertas” pela presente regulamentação. 
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Anexos 
 
 
 
 

 



 

III Jornadas de Medicina – Concurso de Posters 

9 de novembro de 2019 

 

 

Termo de responsabilidade 

 
Eu, ___________________________________, portador(a) do documento de 
identificação nº _______________, válido até ___/___/_____, declaro que li e 
aceito as normas explanadas no “Regulamento para o Concurso de posters 
das III Jornadas de Medicina”. 

 

 

________________________________ 

(assinatura do candidato) 

 

_____________, ____ de _______________ de 2019 
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III Jornadas de Medicina – Concurso de Posters 

9 de novembro de 2019 

 
Declaração de Conflito de Interesses 

 
Eu, ___________________________________, portador(a) do documento de 
identificação nº _______________, válido até ___/___/_____, declaro os 
potenciais/ existentes conflitos de interesse que possam surgir com a minha 
participação no Concurso de posters das “III Jornadas de Medicina”. 

 

a) Entidades com quem tenho acordos oficiais ou interesses privados. 

_______________________________________________________________ 

 

b) Breve descrição da minha função com as entidades acima mencionadas. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

________________________________ 

(assinatura do candidato) 

 

_____________, ____ de _______________ de 2019 
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III Jornadas de Medicina – Concurso de Posters 

9 de novembro de 2019 

 

Título do Resumo (Arial 14pt, negrito e centrado) 
Apelido, Nome próprio1; Apelido, Nome próprio2; Apelido, Nome próprio3 

1(afiliação) 
2(afiliação) 
3(afiliação) 

 
Palavras chave (3 a 5 palavras) 

Resumo (Texto-justificado, 12pt, com espaçamento entre linhas de 1,5) 

     Máximo de 2500 caracteres incluindo espaços 

 


