
Regulamento para apresentação de poster 

 

A Comissão Científica das Jornadas de Saúde Materna “Bem.me.quer – Nascer em 

Amor”, promovidas pela ULSBA, pretende abrir um espaço à apresentação de posters, 

permitindo assim a divulgação de projetos e iniciativas de natureza científica ou 

técnica na área dos cuidados de saúde prestados à grávida e/ou recém-nascido, 

convidando-o a apresentar trabalhos na área de Saúde Materno-Infantil. 

 

Participação 

 Os elementos das Comissões Organizadora ou Cientifica não poderão participar; 

 Podem candidatar-se à apresentação de poster profissionais e alunos da área de 

saúde; 

 A inclusão do poster na programação das Jornadas fica condicionada à inscrição 

de, pelo menos, um dos autores; 

 O nome do autor ou coautores (máximo 4 elementos) deve estar assinalado, bem 

como a instituição onde desempenha(m) funções ou onde se realizou o trabalho. 

O apelido deve preceder os nomes (não referir os graus académicos); 

 É permitido a qualquer autor apresentar mais do que um poster, original e de 

autoria própria. 

 

Apresentação de Poster 

 Formato: A0, com 1189mm de altura × 841mm de largura (folha única) 

 Língua: Português 

 Identificação:  

 Incluir o nome do(s) autor(es) e da instituição. Esta deve encontrar-se disposta 

debaixo do título e com um tamanho de letra inferior ao utilizado no texto.  

 Incluir o logótipo da Instituição vinculada com a criação do trabalho devendo 

inclui-lo no canto superior esquerdo do poster.  

 Estrutura:  

 Título, Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusão, no caso de 

estudos ou trabalhos científicos  



 Título, Introdução, Descrição sucinta da prática, Resultados/Mudanças 

conseguidos, Discussão, no caso de relatos de práticas e experiências 

 Visibilidade: Para que a leitura do Poster possa ser efetuada a 1,5 m de distância, 

sugere-se que utilize letra “Arial”, tamanho 36 para o título, 27 para subtítulos e 

24 para textos e resumos. Na legenda de possíveis gráficos e imagens o tamanho 

da letra a utilizar não deve ser inferior a 12.  

 Ilustrações: Sempre que possível o conteúdo do poster dever conter imagens 

representativas da temática abordada  

 Referências Bibliográficas: as referências bibliográficas utilizadas para a sua 

elaboração devem ser inseridas na parte inferior do poster 

 Template: Disponível para download 

 

Resumo 

 Os resumos devem ter um máximo de 250 palavras, estruturados de acordo com 

as componentes indicadas para a execução do poster, em parágrafos sucessivos, 

não numerados 

 Os resumos devem ser submetidos no formulário disponível para o efeito, até ao 

dia 15 de setembro de 2018 

 Os resumos admitidos serão divulgados até ao dia 22 de setembro de 2018, via e-

mail 

 

Avaliação 

 Os resumos admitidos serão alvo de apreciação por parte do Júri, de acordo com 

os seguintes critérios: conteúdo científico relevante, enquadramento, 

metodologia utilizada, atualidade, originalidade e apresentação 

  Nos intervalos das sessões deverá estar presente, pelo menos um dos autores de 

cada poster, na área da exposição, para prestar informações solicitadas sobre os 

mesmos.  

 Os autores poderão levar cópias, em formato A4, do seu poster para distribuir 

pelos interessados 

 

 

 

 



 

 

Prémios 

 Serão atribuídos prémios aos três posters que obtiverem melhor classificação final. 

 Os resultados serão divulgados publicamente, em cerimónia a realizar no final do 

dia 11 de outubro. 

 A decisão do Júri não é passível de recurso 

 

 

Entrega e Remoção de Pósteres 

 Os pósteres deverão ser entregues ao Secretariado das Jornadas no dia 11 outubro 

(até meia hora antes do início das Jornadas)  

 Os pósteres deverão permanecer expostos durante todo o evento, sendo retirados 

no final do dia 12 de outubro. 

 A Comissão Organizadora não se responsabiliza por qualquer dano causado na 

remoção dos posters, após a hora assinalada, reservando o direito de dar o destino 

que entender aos pósteres que permaneçam expostos 

 

Outras informações  

 Serão emitidos certificados de participação aos autores dos pósteres em exposição 

 

 

 

 

 

 

 

 


