Regulamento do Concurso de Posters
1. Participação
1.1 – O responsável pelo poster tem que estar inscrito no Seminário de Gestão e
Administração em Saúde da CESPU Formação.
1.2 – Cada autor poderá concorrer com mais do que um poster (máximo 3), desde que
aborde temáticas diferentes, mas obrigatoriamente dentro do tema geral do Seminário.
1.3 – O responsável pelo poster, ao participar no “Concurso de Posters”, está a concordar
com o presente regulamento.
2. Inscrição
Para considerar válida a inscrição no “Concurso de Posters‟ o responsável pelo poster
deverá: 2.1 - Efectuar a inscrição no “Concurso de Posters‟ via e-mail para o endereço
info@formacao.cespu.pt, até dia 19 de Maio de 2017. Este e-mail deverá conter as seguintes
informações:


RESUMO do trabalho em documento Word, Times New Roman, Tamanho 12 pt (14
pt para título), justificado (centrado para título, autores e afiliação), com
espaçamento entre linhas de 1,5, página tamanho A4, com margens superior e
inferior de 2,5 cm e esquerda e direita de 3,0 cm, máximo 250 palavras.



Maquete do poster, tamanho A4.



Nome completo, morada, endereço e-mail e contacto telefónico móvel ou fixo do
responsável pelo poster (dados utilizados apenas para fins do concurso e com
garantia de confidencialidade fora deste);



O número máximo de autores por poster não deverá ser superior a cinco elementos.



Algumas informações sobre o percurso académico e profissional do responsável
pelo poster devendo conter obrigatoriamente todos os graus obtidos até ao
momento e respectivos Estabelecimentos de Ensino/Investigação (máximo 5
linhas).

2.2 – A inscrição no “Concurso de Posters“ será validada apenas e só mediante a
confirmação da inscrição no Seminário do responsável pelo poster e após uma apreciação
inicial por parte da Comissão Científica do evento.
2.3 - O responsável pelo poster será informado até 9 de junho de 2017 da decisão emitida
pela Comissão Científica.
3. Poster
3.1 – Estrutura do poster


O Poster deve ter boa impressão com dimensões de 120cm de altura, 90cm de
largura.



O conteúdo do poster deve ser legível a 1,5m de distância.



Deve ser feita referência ao Seminário



Título do trabalho em maiúsculas



Nome dos autores (o primeiro será o apresentador do poster)



Instituição serviço onde trabalha



Introdução



Objectivos



Desenvolvimento, métodos, resultados



Conclusão



Referências

O poster deverá estar escrito em língua portuguesa
3.2 – Apresentação do poster
A afixação do poster estará a cargo do autor responsável pela apresentação do mesmo,
devendo este dirigir-se ao secretariado da organização do Seminário no dia 16 de Junho de
2017 (das 8:30 às 9:30), onde lhe será indicado o espaço destinado à sua colocação.
O autor responsável pela apresentação do poster, deverá permanecer junto ao (s) seu (s)
poster (s) na sessão de “Apresentação de Posters”, que decorrerá durante o Coffee-break

às 15h30.. O autor responsável pela apresentação do poster deverá proceder à retirada do(s)
mesmo(s) após a Sessão de Encerramento.
4. Avaliação
4.1 - A avaliação dos posters será efectuada pela Comissão Científica do Evento.
4.2 - Todos os posters inscritos receberão um certificado de participação.
4.3 – Os dois melhores posters serão distinguidos com uma menção honrosa na
comunicação dos resultados dos posters.
4.4 - À Comissão Científica reserva-se o direito de não atribuir prémios caso considere que
não foram preenchidos os requisitos mínimos para o efeito.
4.5 – À Comissão Científica reserva-se o direito de cancelar o concurso de posters caso não
se verifique a inscrição de um número mínimo de trabalhos.
4.6 – Qualquer situação omissa neste regulamento será analisada pela Comissão Científica
do evento.

