
III JORNADAS DE CLÍNICA INTEGRADA ODONTOPEDIÁTRICA 

15 de outubro de 2016 – Auditório da CESPU Gandra 

CONCURSO DE PÓSTERS – REGULAMENTO 

 

 

1. Aceitam-se trabalhos de revisão da literatura (sistemática ou narrativa), casos clínicos e de 

investigação. 

2. Cada trabalho deverá ser elaborado por um máximo de 5 autores, com indicação do autor 

principal (apresentador). 

3. Os trabalhos deverão ser apresentados em formato de póster e acompanhados por um 

resumo. 

4. Os resumos apresentam um limite de 250 palavras. 

5. Os trabalhos devem ser constituídos por “introdução”, “palavras-chave”, “objetivos”, 

“materiais e métodos”, “resultados”, “discussão”, “conclusão” e “referências bibliográficas”. 

6. As referências bibliográficas (indicadas no resumo e no póster) deverão ser apresentadas de 

acordo com o Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals 

(disponível em https://www.blackwellpublishing.com/products/journals/freepdf/med339.pdf). 

7. As dimensões máximas dos pósters são 100/80 cm. 

8. A submissão dos trabalhos deverá ser efetuada através do envio do resumo e de um 

formulário, ambos em PDF, para o email  - info@formacao.cespu.pt. 

9. A data limite para submissão dos trabalhos é 30 de setembro de 2016. 

10. Todos os trabalhos receberão uma resposta de aceitação/recusa até 7 de outubro de 2016, 

com indicação do número atribuído ao trabalho caso seja aceite. 

11. Os pósters deverão ser imprimidos pelos autores e entregues à Comissão Organizadora ou 

à CESPU Formação (Dr.ª Sandra Reimão) até às 20 horas do dia 14 de outubro de 2016 e serão 

afixados no hall de entrada do Auditório da CESPU pela Comissão Organizadora. 

12. Os pósters deverão permanecer afixados durante todo o dia das Jornadas, podendo ser 

levantados pelos autores apenas após o término da Sessão de Encerramento das Jornadas ou, 

caso não os retirem, durante a semana seguinte (impreterivelmente até 21 de outubro de 



2016) na CESPU Formação (Dr.ª Sandra Reimão). Após esta data, as III Jornadas de Clínica 

Integrada Odontopediátrica não se responsabilizam pelos pósters. 

13. A avaliação dos trabalhos será efetuada por apreciação dos resumos e dos pósters quanto 

à qualidade, rigor científico, metodologia e apresentação gráfica. A avaliação será efetuada em 

função dos documentos submetidos e da qualidade gráfica do póster exposto. 

14. Os trabalhos premiados (1º, 2º e 3º) serão anunciados na Sessão de Encerramento das 

Jornadas e projetados no auditório. 

15. O primeiro classificado poderá, se desejar, apresentar oralmente o seu trabalho no 

Auditório durante a Sessão de Encerramento, dispondo para o efeito de 10 minutos. 

16. Todos os trabalhos aceites e expostos durante o dia das Jornadas receberão um certificado 

de participação. Os trabalhos premiados terão essa indicação no certificado. 

17. Os trabalhos (resumo e póster) aceites serão compilados num livro digital de resumos, que 

será enviado a todos os participantes e disponível na Biblioteca da CESPU. 




