Regulamento para submissão de E-Poster
A comissão organizadora da reunião Carcinoma da Mama - da Imagiologia à Patologia - uma
relação de confiança, abre à comunidade científica um concurso de e-posters. O concurso visa eleger os
trabalhos técnico-científicos de maior qualidade, de Médicos e Técnicos de Saúde, desenvolvidos na área
do carcinoma da mama, no sentido da partilha e enriquecimento de conhecimento de âmbito clínico,
numa cultura de qualidade e inovação na prestação de cuidados de saúde.
Neste sentido, encontram-se abertas as candidaturas para o concurso através da apresentação de
trabalhos técnico-científicos na área clínica, em formato de poster digital (e-poster).
Serão admitidos trabalhos que não tenham sido previamente publicados ou apresentados em outros
eventos científicos, nem se encontrem publicados ou submetidos para publicação em revistas científicas.
Neste documento constam todas as normas que regulamentam o concurso em questão.
Apresentação de candidatura
As candidaturas deverão ser apresentadas em documento elaborado em Word (ficha de candidatura)
indicando os seguintes elementos:
1.1 Nome, telemóvel e e-mail do autor responsável
1.2 Identificação do grupo de autores (nomes), discriminando Internos, diretor de serviço, etc.
1.3 Identificação da instituição/instituições a que pertencem os autores
1.4 Título do trabalho
1.5 Resumo do trabalho (até 200 palavras) mencionando:
- Objetivos
- Metodologia
- Introdução/Desenvolvimento/Conclusão
Os ficheiros contendo os elementos acima indicados deverão ser enviados para o endereço
sonia.albuquerque@jmellosaude.pt - até ao dia 15 de janeiro de 2019.
Após a correta receção dos ficheiros será enviada uma mensagem de confirmação da receção.
O júri aprovará os resumos para poster até dia 21 de janeiro de 2019.
1.

2. Especificações e formato do e-poster
Os trabalhos aprovados para participação no concurso e consequente exposição no evento em formato
digital, devem obedecer às seguintes especificações (os posters deverão ser enviados até dia 25 de
janeiro de 2019 para apreciação do Júri).
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Os posters digitais deverão ser elaborados no seguinte formato:
Ficheiro finalizado: PDF (originalmente criado em PowerPoint 2007 ou 2010)
Antes de gravar em PDF escolher em PowerPoint:
Formato: 16:9
Orientação: Vertical
Resolução: 1280x720 /1280X768 / 1280X800
Número de slides: Apenas 1 slide
Orientações para desenvolvimento do Poster Digital (e-poster) no PowerPoint 2007 ou 2010:
- Num slide em branco selecionar o menu estrutura e configurar página
- Selecionar apresentação no ecrã (16:9) no menu diapositivos dimensionados – escolher vertical
- Carregar em OK para confirmar escolha
- Elaboração do poster
- Após conclusão do poster, converter/salvar em formato PDF de modo a permitir a função de zoom.
Qualquer trabalho que não cumpre as indicações previstas neste regulamento não será
considerado para concurso.
3. Autores
Não serão aceites trabalhos cujo primeiro autor faça parte da Comissão Organizadora da reunião, nem cujos
autores pertençam ao Júri do concurso;
À data de submissão dos trabalhos, pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no evento;
Os vencedores serão anunciados dia 01 de fevereiro, durante o evento.
Notas
O não cumprimento deste Regulamento constituirá critério de exclusão.
A deliberação sobre casos omissos, a que o presente Regulamento não dê resposta, será da responsabilidade
da comissão organizadora.
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