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REGULAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO 
DE POSTERS 

 

O VIII Congresso Científico Anual UBIPharma, subordinado ao tema “Da Saúde Materna à 

Pediátrica: Desafios Farmacêuticos” conta com um espaço dedicado à apresentação e discussão 

de posters, no sentido de se poderem divulgar trabalhos que acrescentarão valor à componente 

científica deste congresso.   

Segue no presente documento o regulamento de participação. 

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

1. Os candidatos devem ser estudantes de licenciatura, mestrado ou doutoramento, 

docentes ou profissionais de qualquer área da saúde; 

2. Poderão ser submetidos trabalhos de investigação, revisão bibliográfica ou casos 

clínicos; 

3. Os candidatos, podendo submeter mais do que um resumo, não devem submeter 

trabalhos que contenham dados iguais ou semelhantes a outros já apresentados.  

4. Cada candidato só poderá ser o primeiro autor de um trabalho. No entanto, pode figurar 

como co-autor de vários trabalhos; 

5. O incumprimento de qualquer regra ou prazo estipulados no presente regulamento 

implica a desclassificação da candidatura; 

6. Os trabalhos selecionados pela Comissão Científica do Congresso serão apresentados 

na forma de póster no VIII Congresso Científico Anual do UBIPharma. Para tal, é 

imperativo que pelo menos um dos autores esteja inscrito e presente no   referido 

evento, para que possa participar na discussão do trabalho.    

RESUMOS 

1. Os temas devem estar enquadrados no tema do VIII Congresso Científico Anual do 

UBIPharma, designadamente, intervenção na saúde da grávida e pediatria; 

2. O resumo pode ser submetido em português, ou inglês; 

3. O resumo do trabalho deverá ser devidamente identificado com o nome dos autores, 

bem como a afiliação dos mesmos (identificação da instituição);  

4. O título do trabalho deve ser claro quanto ao seu conteúdo;  

5. A estrutura do resumo deve incluir Objetivos, Introdução, Metodologia, Resultados, 

Discussão e Conclusões;  
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6. O resumo deve ser submetido no template fornecido pela organização, com as seguintes 

regras de formatação:  

a) No máximo 2.500 caracteres (sem espaços e excluindo o título, nome e afiliação dos 

autores); 

b) Tipo de letra Arial; 

c) Tamanho de letra 10 pt; 

d) Texto com espaçamento 1,5 entre linhas; 

e) Formato justificado; 

7. O texto do resumo não deverá incluir figuras ou gráficos (os quais são reservados apenas 

para os posters);  

8. Os resumos submetidos devem respeitar a propriedade intelectual fazendo referência ao 

autor de qualquer publicação que seja citada.  

SUBMISSÃO 

1. Os resumos devem ser submetidos em formato de documento word ou pdf para o e-mail 

congressoanual.ubipharma@gmail.com até às 23h59 do dia 15 de outubro de 2022. 

Os resumos submetidos após esta data-limite não serão considerados;  

2. O e-mail deverá conter no campo “assunto” o seguinte título: “[Posters] – título do 

trabalho”;  

3. No e-mail deve constar ainda o nome do candidato responsável pela submissão do 

resumo, bem como o respetivo telefone de contacto e endereço de e-mail, para contactos 

posteriores;  

4. Os resumos submetidos serão avaliados pelos elementos da Comissão Científica do 

Congresso;   

5. A aceitação dos resumos e respetiva validação para a elaboração do póster será 

comunicada até dia 21 de outubro de 2022; 

6. Após aceitação, os posters deverão ser então enviados para o e-mail 

congressoanual.ubipharma@gmail.com, até às 23h59 do dia 2 de novembro de 

2022.  

7. Os trabalhos aceites e afixados concorrem automaticamente para o prémio de Melhor 

Póster que será anunciado e entregue na sessão final do Congresso. 

POSTERS 

1. No poster deverão constar os nomes dos autores (primeiro e último nome), bem como a 

respetiva afiliação (identificação da instituição); deverá estar sublinhado o nome do autor 

que o apresenta no Congresso. 

2. O conteúdo do poster deverá refletir o conteúdo do resumo enviado e incluir na sua 

estrutura: Objetivos, Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusões e 
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respetivas Referências Bibliográficas. O poster poderá incluir ainda imagens, figuras 

e/ou gráficos; 

3. Os posters deverão ser organizados verticalmente com dimensões máximas de 120 x 90 

cm;  

4. O certificado referente à apresentação do poster será enviado, via e-mail, após o 

Congresso.  

AVALIAÇÃO 

1. Critérios 

Os posters serão avaliados pela Comissão Científica do VIII Congresso Anual 

UBIPharma através de uma Grelha de Avaliação e que se baseia nos seguintes 

critérios:  

a) Aspeto Gráfico (1 ponto); 

b) Relevância do assunto (2 pontos);  

c) Originalidade e inovação (3 pontos);  

d) Clareza e organização da informação (2 pontos); 

e) Discussão (2 pontos).  

PRÉMIOS 

1. O trabalho considerado Melhor Póster será anunciado na Sessão de Encerramento e 

Revelação dos Vencedores. 

2. O prémio associado ao Melhor Poster só será entregue se um dos autores do trabalho 

estiver presente na Sessão de Encerramento e Revelação dos vencedores. O título 

continua a ser atribuído mesmo se não estiver presente. 

OUTROS 

1. Qualquer omissão no presente regulamento será sujeita a análise pela Comissão 

Científica em conjunto com a Comissão Organizadora do VIII Congresso Científico Anual 

UBIPharma. A decisão tomada é definitiva, pois o conjunto das Comissões é soberano. 


