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Regras de submissão de resumo 

Serão aceites os seguintes tipos de trabalho: 

Investigação; Revisão de tema (clássica, baseada na evidência, ou sistemática); Melhoria 

contínua da qualidade; Relato de caso; Relato de prática (experiências da prática diária, por 

exemplo, relatos de boas práticas, atividades na comunidade, atividades e relações interpares 

e interprofissionais, relatos de intercâmbios ou estágios com importância para a prática 

clínica). 

O resumo deverá ser escrito em formato word, com letra arial 11 e espaçamento de 1,5. Não 

deve exceder os 2500 caracteres (incluindo espaços).  

O corpo do resumo deve estar estruturado de acordo com o tipo de trabalho, devendo o 

mesmo ser indicado antes da introdução. 

Investigação: Titulo, palavras chave (máximo 4), introdução, objetivo, metodologia, resultados 

e discussão. 

Revisão de tema: Titulo, palavras chave, introdução, objetivo, metologia, resultados, discussão 

e conclusão. 

Melhoria contínua da qualidade: Titulo, palavras chave, introdução, justificação, objetivo(s), 

metodologia, resultados, discussão e conclusão. 

Poder-se-á inscrever para apresentação de um poster 

para o 2º Simpósio UCF da Diabetes Amadora Sintra 

qualquer profissional de saúde. 

Todos os trabalhos deverão ser originais e corresponder 

à área temática da diabetes.  



Relato de caso: Titulo, palavras chave, introdução, enquadramento (motivo de escolha do 

caso), descrição do caso, discussão e comentário. 

Relato de experiência: Titulo, palavras chave, pertinência, descrição e discussão da experiencia 

/prática. 

A identificação dos autores com respectiva indentificação de contacto de correspondência 

deve constar no corpo do e-mail enviado. Os resumos não podem ter elementos 

identificativos, sendo a presença destes motivo para exclusão do trabalho. O resumo deverá 

estar anexado ao respetivo e-mail em PDF.  

A submissão dos resumos deverá ser feita até às 23h59 do dia 30/09/2019 para o endereço de 

e-mail: susana.m.heitor@hff.min-saude.pt 

A aceitação ou recusa dos resumos será comunicada até ao dia 15/10/2019, via email, para o 

contacto fornecido. 

Os posters seleccionados têm que ser enviados em formato pdf para o endereço de email: 

susana.m.heitor@hff.min-saude.pt até ao dia 07/11/2019 para avaliação pelo Júri (para 

definição dos trabalhos premiados). Os mesmos devem ser afixados pelos autores, em local 

previamente designado no dia 14/11/2019 a partir das 9h30. Serão atribuídos prémios aos 3 

melhores posters.  

 

É obrigatória a inscrição de pelo menos um autor para o poster poder ser exposto nas 

Jornadas. 

Regras de apresentação de poster 

O poster deverá ter as dimensões 120x90cm (formato A0), e deverá ser de fácil leitura a uma 

distancia de 1,5m.  

Avaliação dos posteres 

Os resumos submetidos e os pósteres expostos serão avaliados por um juri definido  pela 

Comissão Científica, tendo por base uma grelha de avaliação. 

O juri recusará qualquer resumo que não seja da área temática da diabetes ou que contenha 

elementos identificativos. 

mailto:susana.m.heitor@hff.min-saude.pt


Serão atribuídos 3 prémios aos melhores posteres apresentados sendo que a divulgação dos 

resultados e a cerimónia de entrega dos prémios será na sessão de encerramento às 11h45 no 

auditório do HFF. 

O juri poderá não atribuir prémio se considerar não existir qualidade suficiente nos posteres 

apresentados que justifique a atribuição do mesmo. 

O juri é soberano e as sua decisões não são passíveis de recurso. 


