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I FÓRUM USISM 

REGULAMENTO - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM COMUNICAÇÃO ORAL / POSTER 

1. Serão aceites trabalhos realizados no âmbito da Investigação / Boas Práticas em Saúde 

na Região Autónoma dos Açores. 

2. As candidaturas submetidas devem ser originais, isto é, que nunca tenham sido 

previamente apresentados ou publicados noutros congressos/encontros científicos. 

3. É condição necessária para submissão de trabalhos, a inscrição no Fórum de pelo menos 

um autor, até à data limite de submissão dos resumos. 

4. A data limite para envio dos resumos é dia 12 de dezembro de 2016. 

5. A decisão dos trabalhos aceites será comunicada aos autores, através do endereço 

eletrónico indicado, até o dia 6 de janeiro de 2017. 

6. A submissão deverá ser feita por via eletrónica, através do endereço forum.usism.pt, em 

formulário próprio. 

7. Todos os campos do formulário têm que ser obrigatoriamente preenchidos: 

7.1. Título em maiúsculas; 

7.2. Nome dos autores;  

7.3. Instituição e Serviço; 

7.4. Endereço eletrónico e contato telefónico; 

7.5. Resumo apresentado por secções: Introdução, Objetivos, Material e Métodos, 

Resultados, Discussão e Conclusão (máximo de 400 palavras). 

8. Os membros da Comissão Científica / Organizadora poderão apresentar trabalhos mas 

estes não serão contemplados no concurso. 

9. Comunicações Orais:  

9.1. Serão selecionados 4 trabalhos para apresentação em comunicação oral: 2 trabalhos 

submetidos por colaboradores da USISM e 2 trabalhos de instituições externas; 

9.2. Não havendo trabalhos de instituições externas, as vagas reverterão para as 

candidaturas da USISM e vice-versa; 

9.3. A apresentação oral deverá ser feita em suporte multimédia tipo Powerpoint® e ter a 

duração máxima de 10min; 

9.4.  Os autores dos trabalhos não aceites para comunicação oral serão convidados a 

divulgá-los em formato de poster, ficando igualmente a concurso, na secção de 

melhor poster. 
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10. Posters:  

10.1. Deverão ter as dimensões de 90cm x 120cm e serem colocados para exposição 

pelo(s) autor(es) no espaço designado no Fórum, segundo a numeração atribuída, 

durante todo o Fórum; 

10.2. Serão selecionados os melhores 3 posters a concurso para a sua apresentação 

oral, podendo o poster ser subdividido em 2 diapositivos, com um tempo limite de 

apresentação de 5min. 

11. Os trabalhos serão avaliados de forma cega, tendo por base critérios como a originalidade, 

inovação e relevância científica. 

12. Os autores da melhor comunicação oral e o melhor poster serão premiados com uma ou 

mais inscrições em encontros científicos, até um montante de 100€, cada.  

13. Os autores ao submeterem o seu trabalho aceitam o disposto neste regulamento, bem 

como a divulgação do resumo em e-book. 

14. A resolução de situações omissas neste regulamento ficará a cargo da Comissão 

Científica. Das decisões da Comissão Científica não caberá recurso. 

 

 


