
 
 
 
Regulamento do concurso de e-posters 
III Jornadas de Enfermagem em Saúde Materna 
 

Introdução 
 

O concurso de e-posters das  III Jornadas de Enfermagem em Saúde Materna visa eleger os trabalhos 

técnico-científicos de maior qualidade de profissionais de saúde, 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 da Obstetrícia e Saúde Materna, em formato de poster digital (e-poster), a serem 

expostos em espaço contíguo à realização das Jornadas. 
 

Serão admitidos trabalhos que não tenham sido previamente publicados ou apresentados em outros eventos 

científicos, nem que se encontrem publicados ou submetidos para publicação em revistas científicas. 
 

Neste documento constam todas as normas que regulamentam o concurso em questão. 
 
Candidaturas 
 

Todos os trabalhos a concurso deverão estar enquadrados em tema de interesse para Obstetrícia e Saúde 

Materna e respeitar os Valores e o Código de Ética para o Grupo José de Mello Saúde que podem ser consultados 

através do site: www.josedemellosaude.pt 
 

01. Apresentação de candidatura 
 

As candidaturas deverão ser apresentadas em documento elaborado em Word (ficha de candidatura) indicando os 

seguintes 
 

elementos: 
 

1. Nome, telemóvel e e-mail do autor responsável 
 

2. Identificação do grupo de autores (nomes), num máximo de cinco (discriminando: Internos, chefe de 

serviço,.etc) 
 

3. Identificação da instituição/instituições a que pertencem os autores 
 

http://www.josedemellosaude.pt/


4. Título do trabalho 
 

5. Resumo do trabalho (até 200 palavras) mencionando: 
 

- Introdução - Objetivos - Metodologia - Desenvolvimento ou Resultados - Conclusão 
 

 
 

Os ficheiros contendo os elementos acima indicados deverão ser enviados para o endereço 

sonia.albuquerque@jmellosaude.pt até ao dia 01 de novembro de 2019. 
Após a correta receção dos ficheiros será enviada uma mensagem de resposta de receção. 

Qualquer esclarecimento sobre os trabalhos poderá ser pedido para a Academia CUF. 

 

 
2. Fase de pré-seleção 

 
Após a receção dos trabalhos será realizada uma pré-seleção dos trabalhos, que irá seleccionar quais os trabalhos a 

serem expostos no evento. Para esta fase de pré-seleção o júri terá presentes na avaliação a realizar os seguintes 

critérios de exclusão: 
 

- Trabalhos fora do âmbito do interesse das Jornadas 
 

- Trabalhos que não se enquadrem nos Valores e no Código de Ética para o Grupo José de Mello Saúde 
 

Os resultados da seleção serão comunicados via e-mail até ao dia 08 de novembro de 2019, ao primeiro autor dos 

trabalhos selecionados. 
 

Os candidatos poderão, igualmente, contactar o Secretariado do Congresso para obtenção de informações. 
 
O e-poster final deverá ser enviado até dia 15 de novembro de 2019 

 

3. Especificações e formato e-poster 
 

Para os trabalhos eleitos para participação no concurso e consequente exposição no evento em formato digital, são 

descritas abaixo as especificações a que devem obedecer - obrigatoriamente (ao não efetuarem desta forma o 

poster poderá não ter leitura no ecrã de visualização) 
 

3.1. Os posters digitais deverão ser elaborados no seguinte formato: 
 

● Ficheiro finalizado: PDF (originalmente criado em Powerpoint 2007 ou 2010) 
 

* Formato: 16:9 
 

* Orientação: Vertical 
 

* Resolução: 1280x720 /1280X768 / 1280X800 
 

* Número de slides: Apenas 1 slide 
 

mailto:sonia.albuquerque@jmellosaude.pt


3.2. Orientações – desenvolvimento Poster Digital (e-poster) no Powerpoint 2007 ou 2010: 
 

* Numa folha 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, este terá converter/salvar em formato PDF de modo a permitir a função de zoom 

(caso haja necessidade de haver apresentação) 
 

A divulgação dos posters selecionados é da responsabilidade da entidade organizadora. 
 

Qualquer trabalho que não cumpre as indicações previstas neste regulamento não será considerado para concurso. 
 

Autores 
 

Não são aceites trabalhos de membros que façam parte da Comissão Científica das jornadas, nem do Júri deste 

concurso; 
 

O grupo de autores não poderá ter mais de cinco elementos; 
 

À data de submissão dos trabalhos, pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no evento; 
 
 

Júri e critérios de avaliação 
O Júri do concurso é constituído pela comissão científica 

 
 

Este órgão será o responsável pela decisão na fase de pré-seleção e de concurso. 
 



Na fase de Concurso o Júri terá como critérios de avaliação os seguintes pontos: 
 

* Enquadramento 
 

* Conteúdo técnico-científico relevante 
 

* Resultados obtidos 
 

* Criatividade 
 

* Inovação 
 

* Interesse 
 

* Metodologia 
 

A decisão do Júri é soberana e não haverá lugar a qualquer tipo de recurso. 
 

O autor/autores do poster têm de estar disponíveis, em hora a indicar e caso necessário, reunirem com o júri. 
 

Os posters estarão em exposição electrónica no local. 

 

Prémio 

 
O Poster com melhor pontuação será premiado 

 
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 do 

Juri. 


