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SUBMISSÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA APRESE 
NTAÇÃO 

A Comissão Organizadora responsável pelas II Jornadas de Clínica Integrada Odontopediátrica ISCS 
– Norte, vem por este meio informar todos os interessados em apresentar trabalhos científicos sob a forma 
de poster, que o poderão fazer, utilizando o presente formulário. 
 

Chama-se a atenção para o respectivo regulamento. 
REGULAMENTO 

1) O Formulário de Submissão deverá ser completo, correctamente preenchido com letra de tamanho 10 e os 
requisitos que nele constam deverão ser cumpridos. 
2) Os trabalhos submetidos devem ser obrigatoriamente originais, não devem ter sido previamente 
apresentados ou publicados em outros congressos, reuniões ou revistas. 
3) A apresentação prévia dos trabalhos noutros eventos nacionais ou internacionais poderá constituir 
critério de exclusão. 
4) O autor que efectuar a apresentação do poster deverá ser identificado no Formulário de Submissão. 
5) Cada autor só poderá apresentar um poster. Poderá, no entanto, ser co-autor de outros trabalhos. 
6) O autor que efectuar a apresentação do trabalho deverá obrigatoriamente, inscrever-se nas Jornadas. O 
não cumprimento deste item constitui critério de exclusão.  
7) Os trabalhos submetidos serão apreciados pela Comissão Científica das Jornadas, que decidirá quanto à 
sua aceitação para apresentação. 
8) Os posters poderão ser de investigação ou de carácter clínico/revisão. 
9) Os posters serão apresentados oralmente em horário programado e deverão ficar expostos até ao fim das 
Jornadas. 
10) As dimensões máximas do poster são de 120 cm de altura x 90 cm de largura. 
11) A data limite para a recepção dos Formulários de Submissão é o dia 4 de setembro de 2014, inclusive. 
13) A comunicação da aceitação ou não do trabalho submetido será efectuada até ao dia 8 de setembro de 
2014, inclusive. 
14) Os posters devem ser afixados no dia 13 de setembro às 9h00. 
15) Não serão aceites trabalhos que ultrapassem as datas previstas neste Regulamento. 
18) Depois do formulário de devidamente preenchido enviar para info@formacao.cespu.pt. 
 
 

Autor(es) Título profissional / académico 
 
1 _________________________________________________________________ 
 
2 _________________________________________________________________ 
 
3_________________________________________________________________ 
 
4 _________________________________________________________________ 
 
Instituição: __________________________________________________________ 
 
Autor responsável pela apresentação  
Nome: _______________________________________________________________ 
 
Morada: _______________________________________________________________ 
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Telemóvel: ____________________  
 
Email: _____________________________________ 
 
                    

Resumo: 
 

1ª Linha com o título do trabalho em negrito, centrado e tamanho 12; 
2ª Linha com os apelidos dos autores seguido pelas iniciais do nome, separando o nome 

dos autores por vírgulas e sublinhando o nome do autor que apresentará o trabalho. Letra tipo 
“Arial” 10, alinhamento “centrado”; 

3ª Linha com o(s) título(s) académico(s) e nome(s) da(s) instituição(ões), respeitando a 
ordem do nome dos autores. Letra tipo “Arial” 10, alinhamento “centrado”;  
Última linha com as conclusões em sublinhado.  
O resumo deverá ser em português, em tamanho de letra mínimo de 12, a 1 espaço, tipo de letra 
“Arial”, com um máximo de 250 palavras.  
O espaçamento das linhas é simples e o alinhamento dos parágrafos “justificado”. 
Para os trabalhos de investigação o resumo deverá conter impreterivelmente os seguintes itens: 
Introdução, Objectivos, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões, Discussão e Referências 
Bibliográficas. 
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