II Jornadas USF Freamunde
Regulamento para a Submissão e Apresentação dos
Trabalhos
Os temas deverão enquadrar-se no âmbito da prática clínica e organizacional em contexto de
Cuidados de Saúde Primários e as temáticas deverão ser originais.
- Data limite de submissão: 21 de outubro
- Endereço de email: jornadas@usffreamunde.comreamu
- Formato de trabalhos aceites: Póster ou Comunicação Oral
- O resumo do trabalho deve conter: Título do trabalho; Identificação dos autores; Contacto do
autor principal (telemóvel e email); Local de trabalho; Tipo de formato; Tipo de Trabalho.
- Estrutura preferencial dos resumos: Título; Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados,
Discussão e Conclusões (podendo haver adaptações a cada tipo de trabalho)
- O resumo deverá ter formato pdf, tipo de letra Arial ou Calibri 11, texto justificado, com o
máximo de 450 palavras
- Autores: limite máximo de 5 autores por trabalho; deve ser indicado o 1º autor. Pelo menos um
dos autores deve estar inscrito nas jornadas e regularizar a sua inscrição até ao dia 21 de outubro.
Pelo menos um dos autores deverá permanecer junto ao poster durante os períodos agendados
no programa.
PROCESSO DE REVISÃO
- Revisão dos resumos: É responsabilidade da Comissão Científica verificar o cumprimento do
regulamento, definir os critérios de avaliação e eleger os trabalhos aceites para as jornadas.
- O autor principal será informado da decisão, por e-mail, até ao dia 24 de outubro;
- Serão entregues certificados a todos os autores dos trabalhos aceites e apresentados.
APRESENTAÇÃO ORAL DOS PÓSTERES
- Apresentação:
- Serão apresentados junto dos pósteres os 9 melhores trabalhos durante os coffe-breaks,
sendo os autores informados do seu horário de apresentação durante os dias 26 a 27 de outubro.
A apresentação oral tem a duração máxima prevista de 5 minutos + 5 minutos para discussão.
- Serão eleitos 6 trabalhos para comunicação oral sendo os autores informados do seu horário
de apresentação durante os dias 26 a 27 de outubro.
- Prémios: ÃO DE PRÉMIOS
- Serão atribuídos prémios aos 3 melhores pósteres e às 3 melhores comunicações orais. A
atribuição do prémio é dependente da presença pelo menos um dos autores durante as jornadas,
na apresentação do respetivo trabalho e na cerimónia de entrega de prémios.

A Comissão Organizadora

