
Regulamento para submissão e apresentação  

de comunicações orais ou pósteres 

Os resumos das comunicações devem ser originais e congruentes com o tema das jornadas.  

Devem traduzir uma reflexão de boas práticas em saúde. 

Os resumos devem ser escritos na língua portuguesa e enviados para o endereço eletrónico  

jornadasdiabetesnt@gmail.com  até às 23h59 do dia 04 de Outubro de 2019.  

 Todos os resumos apresentados serão submetidos à apreciação pela Comissão Organizadora. 

 A decisão de aceitação ou recusa, ou eventual proposta de alteração de formato (comunicação oral ou póster) 

do trabalho, será comunicada, por e-mail até ao dia 07 de outubro de 2019 e desta decisão não haverá recurso. 

 A proposta de submissão deve conter os seguintes elementos: 

• Título (escrito a maiúsculas e a negrito); 

• Formato da comunicação (Comunicação oral ou póster); 

• Identificação do(s) autor(es) - nome(s) completo(s), instituição(ões) profissional(ais), endereço, contacto tele-

fónico/e-mail (apenas no corpo do e-mail, excluindo do resumo); 

• Tipo de metodologia (Trabalho de Investigação/Revisão Baseada na Evidência/Revisão Clássica/Melhoria da 

Qualidade/ Relato de Caso); 

• Resumo. 

 O resumo não deve exceder 2500 carateres ou 300 palavras (formato Word, tipo de letra Times New Roman, ta-

manho 12, espaçamento 1,5). 

 O resumo deve ser estruturado do seguinte modo: 

• Trabalho de Investigação/Revisão Baseada na Evidência/Revisão Clássica/Melhoria da Qualidade (introdução, 

objetivos, metodologia, resultados e discussão/conclusão). 

• Relato de caso (Introdução, caso clínico, discussão/conclusão). 

 O primeiro autor de cada trabalho tem que ter inscrição validada até à data final das inscrições (08/10/2019). 

 Cada trabalho só pode ser apresentado sob um tipo de formato - comunicação oral ou póster. 

 A não observância das regras anteriormente descritas implica a não-aceitação dos trabalhos. 



As comunicações orais não devem exceder os 10 minutos de apresentação. 

Caso o autor a apresentar a comunicação oral não seja o primeiro autor do trabalho, deve informar a comissão orga-

nizadora através do endereço de e-mail jornadasdiabetesnt@gmail.com. 

Os pósteres devem ser impressos em papel, com a dimensão 120 X 90 cm, na posição vertical. O texto deve ser visí-

vel a 1,5 m. 

Os pósteres impressos devem ser entregues no Secretariado das Jornadas até às 10h30 do dia 10 de Outubro de 

2019. 

O levantamento dos pósteres deve ocorrer imediatamente após o término das Jornadas, sob pena de não poderem 

ser reclamados posteriormente ao evento. 

Na Sessão de Encerramento serão atribuídos pelo Júri/Comissão Organizadora os prémios para as três melhores co-

municações orais e três melhores pósteres. 

O valor dos prémios a atribuir serão: 

• 1º Classificados -  150€  

• 2º Classificados - 100€  

• 3º Classificados - 50€  

Apresentação de Comunicação Livre/Póster  

Para além dos requisitos de preparação acima designados, os resumos serão selecionados/avaliados de acordo com 

os seguintes critérios: 

 Qualidade geral do resumo e adequação ao tema das jornadas; 

 Clareza, coerência e objetividade da informação; 

 Rigor científico e metodológico; 

 Coerência entre as partes constituintes do resumo (introdução, objetivos, metodologia de investigação, resulta-

dos e conclusões; 

 Originalidade e inovação. 

Critérios de seleção e avaliação dos resumos das comunicações orais/pósteres 

A RETER: 

• DATA LIMITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS: 04/10/2019 

• DATA LIMITE PARA RESPOSTA DOS JÚRI: 07/10/2019 

• OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO DO PRIMEIRO AUTOR OU SUBSTITUTO 

mailto:jornadasdiabetesnt@gmail.com

