
 

 

  

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES 

 

 

1) INTRODUÇÃO 

 

O I Encontro da Unidade de Saúde Pública do ACeS Porto Oriental – Sinergias para a 

intervenção – pretende ser um Encontro de debate e partilha de saberes e experiências no 

âmbito da saúde pública proporcionando aos parceiros internos e externos uma 

oportunidade para apresentação de comunicações livres. 

Os resumos dos trabalhos enviados serão apreciados pela Comissão Científica que decidirá 

quanto à sua aceitação para apresentação de acordo com critérios previamente definidos. 

 

2) PROCESSO FORMAL DE CANDIDATURAS 

 

Os trabalhos a concurso deverão estar enquadrados com a temática do Encontro – 

“Sinergias para a intervenção”. 

O(s) autor(es) da comunicação livre deverão estar inscritos no Encontro, ou pelo menos um 

dos autores, caso se trate de um trabalho com mais participantes. 

O(s) autor(es) deverão mencionar claramente o tipo de apresentação que pretendam 

(Comunicação Oral ou Poster). 

A entrega de resumos das comunicações livres deverá ser feita até ao dia 28 de Dezembro 

de 2012, por e-mail para o seguinte endereço: info@sinergiasintervencao.com (ver site: 

www.sinergiasintervencao.com. 

O resumo do trabalho, deverá ser elaborado em editor de texto Word, com fonte de letra 

Arial, tamanho 12, espaçamento de linhas 1,5, num máximo de uma página A4, margens de 

3 cm, sem imagens ou gráficos e conter as seguintes informações: 

▪ Indicação de autor(es) e contactos (telefone e e-mail) 

▪ Título (maiúsculas, sem abreviaturas e num máximo de 90 caracteres) 

▪ Introdução e Objetivos 

▪ Metodologia 

▪ Resultados 

▪ Discussão/Conclusões 

▪ Bibliografia/Referências Bibliográficas 

 

O formulário para a submissão dos resumos das comunicações livres encontra-se disponível 

no seguinte endereço: www.sinergiasintervencao.com 

A divulgação dos resultados será publicada no endereço www.sinergiasintervençao.com  até 

ao dia 23 de Janeiro de 2013. 

A decisão do Júri será comunicada aos autores através do e-mail pelo qual foi enviado o 

resumo. Não haverá possibilidade de recurso. 
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Os autores não poderão fazer parte da comissão científica do Encontro. 

Os autores das comunicações livres selecionadas receberão um e-mail com indicação do 

dia e hora de apresentação da mesma. 

Serão emitidos certificados a todos os autores dos trabalhos selecionados. 

 

 

3) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os critérios de avaliação dos trabalhos, com pontuação numa escala de 1 a 5, são os 

seguintes: 

 

▪ Enquadramento 

▪ Qualidade global e edição 

▪ Estrutura 

▪ Inovação 

 

Será atribuído um prémio à melhor comunicação oral e ao melhor poster. 

A divulgação do resultado do concurso e a atribuição dos prémios será realizada no último 

dia do Encontro, antes da sessão de encerramento. 

 

 

4) ESPECIFICAÇÕES DE FORMATO (COMUNICAÇÕES LIVRES) 

 

▪ Comunicações orais 

 

As apresentações orais selecionadas, deverão ser elaboradas em PowerPoint e enviadas 

por e-mail, para: info@sinergiasintervencao.com, até às 15 horas do dia 06 de fevereiro de 

2013; 

 

As comunicações orais não poderão exceder 12 minutos de duração e serão reservados 5 

minutos para discussão; 

 

 

▪ Posters 

 

Os posters a apresentar deverão ter as dimensões de 120x90cm (A0) 

Deverão ser entregues no dia 06 de fevereiro de 2013, no local do Encontro, entre as 13 e 

as 16h00. 

A afixação do poster será da responsabilidade da entidade organizadora. 

Os posters ficarão expostos durante o Encontro, sendo obrigação do(s) autor(es) 

permanecerem junto deles em horário a definir pela Comissão Organizadora, para se 

proceder à discussão, dispondo de 5 minutos para o efeito. 

Os posters não poderão ser levantados antes do fim do Encontro.  

 

 

A comissão Científica 
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