NORMAS PARA A SUBMISSÃO DOS RESUMOS
A Comissão Organizadora e Científica das I Jornadas do ACES Lezíria, cria a
oportunidade de divulgação, neste evento, de trabalhos científicos e/ou experiências
profissionais, que não tenham sido previamente apresentados em outros eventos,
mediante a apresentação de um poster científico ou comunicação oral.
A submissão dos resumos deverá ser feita exclusivamente através Correio Eletrónico
(jornadas.leziria@arslvt.min-saude.pt), não sendo aceites resumos submetidos de outra
forma.

1. Informação para a elaboração do resumo:
1.1. Os resumos deverão ser submetidos em formato Word, com o tipo de letra Arial,
tamanho 11, com espaçamento 1,5, alinhamento justificado e deverá conter no máximo
500 palavras (não incluindo título e autores). Qualquer outro formato será motivo de
exclusão do resumo.
1.2. Os resumos deverão ser estruturados de acordo com os seguintes tópicos:
a) Relato de Caso Clínico: Introdução, Enquadramento teórico, Descrição do
Caso, Discussão/Conclusão;
b) Revisão de tema: Introdução e Objetivo(s), Metodologia, Resultados,
Discussão/Conclusão;
c) Investigação Clínica e Epidemiológica: Introdução e Objetivo(s),
Metodologia, Resultados, Discussão/Conclusão;
d) Avaliação e Melhoria Continua da Qualidade: Introdução, Objetivos,
Metodologia, Resultados, Discussão/Conclusão
1.3. Os autores deverão ser apresentados da seguinte forma: 1º autor sublinhado com o
respetivo email de contacto, seguido do nome dos coautores;
1.4. Pelo menos um dos autores deve estar inscrito nas I Jornadas do ACES Lezíria.
1.5. Os trabalhos apresentados a submissão deverão respeitar a legislação em vigor
referente à proteção de dados.

2. Datas importantes:
2.1. A data limite de submissão dos resumos: 20 de setembro de 2019;

1

2.2. Os resumos aceites para comunicação oral/exposição de posters serão notificados por
email até 4 de outubro de 2019.

a3. Critérios de seleção dos Resumos

Os revisores recebem apenas o título e corpo de texto do resumo, sendo os autores e
instituições omissas. Seguidamente, avaliam a Metodologia (0-5), a Relevância (0-5), a
Originalidade e Interesse (0-5), e a Forma do resumo (0-5). Apenas os Resumos com
pontuação superior a 15 serão aprovados para apresentação sob a forma de Poster ou
Comunicação Oral.

4. Posters
4.1. Os Posters são exibidos em formato digital/ePoster (écran 80 cm altura x 60 cm
largura). Três Posters serão selecionados e apresentados oralmente em horário a definir
com o júri;
4.2. O(s) autor(es) deverão estar devidamente identificados, assim como o seu local de
trabalho e contacto;
4.3. O Poster deve estar organizado de modo a conter: Introdução, Metodologia,
Resultados e Conclusão. No caso dos relatos de casos clínicos deve haver enquadramento,
descrição do caso e discussão;
4.4. Os Posters deverão ser enviados em formato PDF;
4.5. Orientações para a elaboração dos Posters:
4.5.1 Tipo de letra: ao escolher as fontes para o seu poster garanta que têm uma
leitura fácil. Não misture e evite fontes de leitura difícil. Tamanhos de letra inferior a 11
são de difícil leitura no ecrã.
4.5.2 Imagens: ao selecionar imagens para o seu poster, procure que as mesmas
tenham uma boa resolução, idealmente 300 dpi. Ao colocar imagens tenha atenção à
relação entre o tamanho e o dimensionamento desejado. Imagens com pior resolução
devem ter sempre um tamanho mais pequeno.
4.5.3. Gráficos: verifique o corpo de letra utilizado para as legendas dos gráficos.
Muitas vezes o corpo de letra selecionado não permite uma boa leitura.
4.5.4. Bibliografia: atenção à fonte e tamanho da fonte de letra utilizada porque
pode dificultar a sua leitura.
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4.6. Ao inscrever o seu trabalho, o autor autoriza automaticamente a Comissão
Organizadora das I Jornadas do ACES Lezíria a editar e divulgar o Resumo submetido e
futuro Poster de sua autoria, em publicação impressa, digital ou via Internet.

5. Comunicações Orais
5.1. A apresentação deverá ser realizada em formato PowerPoint (em modo de
compatibilidade 97-2003);
5.2. A apresentação deverá ser enviada até 48 horas antes do evento, para fins
organizacionais;
5.3. O autor dispõe de 10 minutos para apresentação do trabalho, aos quais se seguirão 5
minutos de discussão;
5.4. Ao inscrever o seu trabalho, o autor autoriza automaticamente a Comissão
Organizadora das I Jornadas do ACES Lezíria a editar e divulgar o Resumo submetido
de sua autoria, em publicação impressa, digital ou via Internet.

6. Avaliação
6.1. A avaliação dos Posters e Comunicação Oral será efetuada pela Comissão Científica;
6.2. Neste processo de avaliação, será tido em consideração a relevância e o rigor
científico, a apresentação oral, a capacidade de argumentação e a síntese;
6.3. Todos os autores com Poster e/ou Comunicação Oral receberão um certificado de
participação;
6.4. Será atribuído um prémio à melhor Comunicação Oral e ao melhor Poster a entregar
na sessão de encerramento.
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