
 
Regulamento para apresentação de comunicações livres em forma de Poster 

 

A organização do 4º Seminário de Emergência e Trauma nos Açores “Doente Critico: do pré ao intra-

hospitalar”, cria a oportunidade para os participantes deste evento poderem divulgar os seus 

trabalhos e experiências profissionais, no âmbito desta temática, mediante a apresentação de um 

poster. 

 

1 – Participação 

1.1 – A participação poderá ser individual ou em grupo (até máximo de 5), sendo que deve 

ser indicado o nome do responsável pelo poster como o primeiro dos autores. 

1.2 – Os autores responsáveis pelo poster têm de estar inscritos no evento. 

1.3 – Os autores do poster, ao participarem no concurso de poster científico, estão a 

concordar com o presente regulamento. 

1.4 – Os temas dos poster’s devem inserir-se na temática do seminário. 

1.5 – Só serão aceites trabalhos originais e escritos em língua portuguesa. 

 

2 – Inscrição 

Para validar a inscrição no concurso de poster científico o responsável do mesmo deverá: 

2.1 - Efectuar a inscrição no concurso de poster científico via e-mail para o endereço 

traumaemergencia.posters@gmail.com até 29 de Maio de 2015. Este e-mail deverá conter 

as seguintes informações: 

a) O resumo do trabalho em documento Word, Times New Roman, Tamanho 12 pt 

(14pt para título), justificado, com espaçamento entre linhas de 1.5. A proposta deve 

conter: Título, objetivos, metodologia, conclusão e bibliografia, não devendo 

exceder 250 palavras; 

b) O autor principal será informado via e-mail se a sua comunicação foi 

seleccionada para concurso; 

c) Após o contacto da comissão avaliadora de poster deverá ser enviado o poster 

em formato pdf de acordo com as normas no presente regulamento, até dia 5 de Junho de 

2015; 

d) Nome completo, morada, endereço e-mail e contacto telefónico móvel ou fixo 

do responsável do poster (dados utilizados apenas para fins do concurso e com 

garantia de confidencialidade fora deste); 



 
2.2 – A inscrição será validada apenas e só mediante confirmação por e-mail por parte 

da comissão avaliadora de poster do evento científico, através do endereço electrónico até 

ao dia 10 de junho de 2015.  

 

3. O Poster 

3.1 – Geral 

O poster a apresentar deverá conter as seguintes secções: 

a) Título; 

b) Dados de afiliação: (primeiro e último nome; grau académico; serviço e 

instituição onde trabalha; Contacto eletrónico);  

c) Um corpo principal do poster dividido em: Introdução, Métodos, Resultados, 

Conclusão e Referencias Bibliográficas segundo norma de Vancouver); 

 

3.2 – Tema 

Área temática enquadrada em Emergência e Trauma. 

 

3.3 – Apresentação 

a) O poster deverá ser elaborado de forma a permitir uma leitura clara a uma distância 

mínima de 1,5 metros. 

O poster permanecerá em exposição durante o período em que se realiza o seminário ;  

b) Os participantes poderão apresentar e discutir o poster, em horário a combinar no 

dia do evento. 

 

3.4 – Tamanho 

Dimensão recomendada: Altura:120 cm/Largura 90 com 

3.5 – Afixação 

A afixação do poster estará a cargo da comissão avaliadora e dos participantes. Os 

participantes devem dirigir-se ao secretariado do evento no dia 20 de Junho das 08:30 às 

9:00 para afixação das comunicações. Os poster’s deverão ser retirados pelos participantes 

após indicação da comissão avaliadora de poster. 

 

 

 

 



 
 

 

4. Avaliação 

A avaliação dos poster’s será efetuada pela Comissão avaliadora de poster. Neste processo 

de avaliação serão apreciados temas e conteúdos que traduzam desenvolvimentos na área 

de emergência e trauma, com relevância para a profissão. 

Os poster´s devem demonstrar o resultado de investigação sobre um determinado tema 

que contribua para a realidade de enfermagem, com rigor técnico e científico do processo 

de investigação, originalidade, criatividade, linguagem clara, concisa e exposição gráfica. 

Todos os poster’s inscritos receberão um certificado de participação, em que será atribuído 

um prémio ao primeiro classificado. 


