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Regulamento para o Concurso de Pósteres 

1. Introdução 

1.1. O Concurso de Pósteres é uma parte integrante do uMED 2022: VI Congresso Médico-

Científico dos Açores, tendo como público-alvo os participantes inscritos no mesmo 

evento. Tem por objetivo demonstrar o trabalho desenvolvido pelos participantes nos 

demais projetos científicos que desenvolvem e integram, apresentando-os na forma de 

póster à comunidade científica durante a realização do uMED 2022. 

 

2. Condições para Submissão de Resumo para Póster  

2.1. Inscrição no uMED 2022: VI Congresso Médico-Científico dos Açores: este requisito será 

verificado no prazo de uma semana após confirmação da receção do resumo. 

2.2. Prazos para submissão de resumo: desde a data de abertura das inscrições até dia 15 

de abril. 

2.3. Realização do evento: 29 e 30 de abril de 2022.  

2.4. Alteração de prazo: o Ciclo de Palestras de Medicina da Universidade dos Açores 

(doravante designado CPM) e/ ou a Comissão Científica reserva-se o direito de 

prolongar o prazo para entrega do resumo sempre que tal se considere pertinente. 

2.5. Formato de entrega: o resumo deverá ser enviado em extensões .txt e .pdf para o 

endereço de e-mail do CPM: ciclopalestrasmedicina@gmail.com. Do e-mail deverá 

constar um contacto telefónico direto preferencial do responsável pela submissão do 

resumo, bem como um contacto alternativo. No assunto deverá constar “uMED 2022: 

VI Congresso Médico-Científico dos Açores” | Póster – Submissão do resumo [título do 

resumo]” e no campo CC deverão constar os endereços de e-mail dos coautores. Após 

submissão do resumo, o CPM enviará um e-mail de confirmação da sua receção num 

prazo de 48 horas . Na ausência do e-mail de confirmação, o autor responsável deverá 

voltar a contactar o CPM.   

2.6. O CPM alerta que após submissão do resumo não será possível a sua revisão, a não 

ser se recomendada pela Comissão Científica do uMED 2022.   

2.7. Notificação de aceitação do resumo: é enviada por parte do CPM uma notificação de 

aceitação para o endereço de e-mail que conste no documento do resumo.   

2.8.  Entrega do póster: a entrega do póster será feita no dia 29 de abril de 2022 durante o 

período da manhã, no Complexo Científico do Pólo de Ponta Delgada da Universidade 

dos Açores, com horário a definir e a ser, posteriormente, divulgada nas redes sociais 

do CPM.   
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3. Tipos de Trabalhos   

3.1.  Serão aceites trabalhos relativos aos seguintes formatos:   

• Trabalho de investigação  

• Revisão bibliográfica   

• Estudo de caso   

  

4. Normas do Resumo  

4.1.  As normas do resumo podem ser consultadas na tabela abaixo.  

Título Centrado, maiúsculas, negrito. 

Responsável pelo trabalho Primeira letra do nome e do sobrenome em maiúscula. 

Instituição 
Nome da instituição por extenso. Entre parêntesis a sigla. 

Exemplo: Universidade dos Açores (UAç) 

Nome dos Co-autores 

Primeiras letras de nomes e sobrenomes em maiúscula, separados 

por ponto e vírgula, com chamada numérica de identificação e 

contacto (endereço de e-mail). 

Quem submete o trabalho é considerado o responsável pela 

apresentação do trabalho e deverá estar assinalado com *. 

Resumo 

Letra Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5.  

Máximo de 250 palavras, sem parágrafos e sem citações 

bibliográficas. Deverá conter uma introdução, o objetivo do 

projeto trabalhado, a metodologia, os resultados e as conclusões. 

Palavras-chave 
Identificação de até três expressões ou palavras que sintetizem o 

objeto do trabalho. 

Idioma Aceitam-se resumos escritos em português e em inglês. 

   

5. Apreciação do Resumo  

5.1. Os resumos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica, a designar pelo CPM. 

5.2. Os critérios de avaliação são:  

Relevância da proposta para o evento   

Abordagem conceptual  

Procedimento metodológico   

Relevância dos resultados   

Pertinência da discussão dos resultados   
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6. Normas do Póster  

6.1. Título em maiúsculas, seguido dos nomes dos autores (último nome em maiúsculas, 

primeiro nome em minúsculas) e instituição por extenso.  O póster deverá conter o logotipo 

do CPM e do uMED.  

Logotipo do CPM Logotipo do uMED 

  

 

6.2.  É da responsabilidade dos coautores a impressão do póster com as seguintes 

dimensões: 90cm x 120cm.  

6.3. O póster deverá conter as mesmas secções que o resumo.   

6.4.  As referências bibliográficas devem ser colocadas no fim do póster, separadas do 

conteúdo deste por uma linha bem definida.   

6.5.  O póster poderá conter agradecimentos, que deverão surgir após as referências 

bibliográficas.   

6.6.  A Comissão Científica reserva-se ao direito de não expor pósteres cujo o resumo se 

apresente com falta de qualidade ou de conteúdo científico. 

6.7.  A apresentação oral do póster será realizada por um único autor, com inscrição e 

comprovativo de pagamento respetivos enviados.  

  

7. Apreciação dos Pósteres   

7.1. Os pósteres serão apreciados pela Comissão Científica, a designar pelo CPM.  

 

8. Apresentação do Póster   

8.1.  A apresentação dos pósteres terá uma duração máxima de 5 minutos. A apresentação 

do póster deverá ser feita com recurso ao próprio póster em concurso. 

8.2. Terá lugar em hora e local a definir posteriormente, aspetos que integrarão o programa 

do uMED 2022: VI Congresso Médico-Científico dos Açores.  
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8.3. Durante a apresentação deverão estar presentes o autor e os coautores que efetuaram 

inscrição.  

8.4. Mais detalhes necessários à apresentação do póster poderão ser transmitidos aquando 

da aceitação do resumo. 

 

9.  Comunicação dos Resultados da Apresentação dos Pósteres   

9.1. Os resultados serão apresentados no final do uMED 2022: VI Congresso Médico-

Científico dos Açores, sendo entregue um prémio ao melhor póster.   

9.2. Os coautores do póster vencedor receberão um certificado com a respetiva qualificação.  

9.3. Os coautores dos restantes pósteres receberão um certificado de participação.  

  

10.  Outras Informações   

10.1. Estas e outras informações relativas ao uMED 2022: VI Congresso Médico-

Científico dos Açores serão disponibilizadas através do contacto 

ciclopalestrasmedicina@gmail.com.  


