
Congresso 27 e 28 de abril 

 

 1 

REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO 

DE COMUNICAÇÕES ORAIS & PÓSTERES 

 

O regulamento determina as regras de submissão e seleção dos trabalhos a serem 

apresentados no Future Public Health Summit 2023 da Associação de Estudantes da 

Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (AEENSP-NOVA), 

no que se refere a comunicações orais e pósteres.  

Os resumos para o Future Public Health Summit 2023 devem ser submetidos até ao dia 

15.04.2023 às 23:59h, pelo formulário on-line de submissão, disponível em 

https://forms.office.com/e/AM2s0Hugt4.  

 

 

Os temas a submeter devem enquadrar-se no âmbito: 

 Administração/gestão em saúde; 

 Investigação em saúde; 

 Inovação & tecnologias em saúde; 

 Sustentabilidade em saúde; 

 Saúde Pública; 

 Políticas de saúde.   

Os resumos devem ter no máximo, 2500 CARATERES COM ESPAÇOS (excluindo 

referências bibliográficas). Estes deverão ser escritos em letra “Times New Roman”, 

tamanho 11, espaçamento entre linhas de 1,5. 

 

1.1 Estrutura do resumo (em português ou inglês: 2500 carateres com espaços) 

• Autores [Nome e Apelido; Nome e Apelido;…] 

• Afiliação [Instituição + Categoria profissional] 

• Contacto(s) e-mail 

• Organização do texto: 

o Título 

o Introdução e Objetivos 

o Metodologia  

o Resultados e Discussão 

1. Resumo a submeter (comunicações orais ou pósteres) 

 

https://forms.office.com/e/AM2s0Hugt4
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o Conclusões 

• Palavras-Chave em português e inglês: máximo de quatro palavras-chave, 

separadas por ponto e vírgula. 

• Referências bibliográficas, segundo a normas da APA. 

 

 

As comunicações deverão ser originais não tendo sido apresentadas em outros 

contextos. 

Os autores devem indicar em qual dos tópicos se integra a sua comunicação (oral ou 

póster). A comissão científica do congresso poderá sugerir a mudança do tópico. 

 

2.1 Os autores das comunicações orais ou pósteres serão informados da sua aceitação, 

por e-mail, até ao dia 21.04.2023. 

2.2 Para a submissão da proposta de comunicação ou póster, em língua portuguesa ou 

inglesa, deverá o autor correspondente preencher o formulário próprio de submissão 

disponível no link: https://forms.office.com/e/AM2s0Hugt4.  

2.3 O número máximo de autores por comunicação é 5, devendo o autor que irá 

apresentar o trabalho estar inscrita no Congresso, pelo que para o efeito deverá 

regularizar a inscrição até ao dia 23.04.2023. 

2.4 Cada autor só pode submeter, no máximo, 2 trabalhos como primeiro autor.  

2.5 A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do Congresso e do 

resultado não haverá lugar a recurso. 

 

 

3.1 A apresentação final deverá ser enviada até dia 24.04.2023 por e-mail: 

congresso.ae@ensp.unl.pt 

3.2 O assunto do e-mail e o nome do ficheiro deverá ser o título completo da 

comunicação e nome do autor. 

3.3 O ficheiro terá, obrigatoriamente, de ser produzido no formato standard 

disponibilizado por e-mail aos trabalhos aprovados para participação. 

3.4 Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de todos 

os autores. 

2. Submissão (informações gerais – comunicações gerais ou pósteres) 

 

3. Apresentação (informações gerais – comunicações orais ou pósteres) 

 

https://forms.office.com/e/AM2s0Hugt4
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3.5 Cada participante inscrito pode apresentar, no máximo, 2 trabalhos. 

 

 

A construção dos pósteres deverá atender a: 

4.1 Os pósteres serão expostos em suporte de papel ficando ao encargo dos 

participantes fazer a impressão dos mesmos. 

4.2 Os participantes têm que fazer chegar à equipa organizadora o póster até às 9 horas 

de dia 27 de abril, fazendo a entrega do mesmo no ato da sua inscrição no congresso.  

4.3 Os trabalhos devem ser elaborados no programa Microsoft Powerpoint® respeitando 

a formatação enviada por e-mail quando da aceitação de apresentação do trabalho ao 

Congresso. 

4.4 Os pósteres não serão sujeitos a apresentação oral, apenas a exposição e análise 

pela comissão científica.   

 

 

A comunicação oral deverá atender a: 

5.1 O tempo da apresentação da comunicação oral deverá ser, no máximo, de 10 

minutos. Após haverá um momento de discussão dos trabalhos. 

5.2 A apresentação não deve exceder os 10 slides, excluindo capa e bibliografia.  

5.3 As comunicações orais deverão utilizar modelo standard enviado por e-mail quando 

da aceitação de apresentação do trabalho ao Congresso. 

5.4 Os trabalhos devem ser elaborados no programa Microsoft Powerpoint® respeitando 

a formatação enviada quando da aceitação de apresentação do trabalho ao Congresso. 

5.5 O nome do ficheiro deverá ser o título completo da comunicação e nome do autor. 

 

 

6.1 Todas as comunicações (Pósteres e Comunicações Orais) poderão ser publicadas 

em formato short paper – 2500 carateres com espaços no livro do congresso. 

 

 

4. Formatação dos pósteres 

 

5. Formatação das apresentações de comunicações orais 

 

6. Publicação dos resultados do Congresso 
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As comunicações orais e pósteres serão premiadas de acordo com os parâmetros de 

avaliação da comissão científica.  

7.1 Serão selecionados os três melhores trabalhos (pósteres e comunicações orais), 

sendo premiados.  

7.2 A entrega dos prémios acontecerá no fim do dia 28 de abril, após o último painel do 

congresso.  

7.3 A avaliação e atribuição dos prémios é da responsabilidade da Comissão Científica 

do Congresso e do resultado não haverá lugar a recurso. 

 

 

 

As comunicações orais e pósteres selecionados serão avaliados atentando os seguintes 

aspetos:  

Domínios a avaliar Critérios Pontos 

Título Claro e conciso Até 1 

Introdução/objetivos 
Relevante, ajustada.  

Objetivos bem definidos. 

Até 3 

Métodos 

Corretamente apresentada. Tipo de 
estudo, população, forma de recolha 
de dados, estratégia de análise de 
dados bem definidos. 

Até 4 

Resultados 
Relevantes; correlacionados com os 
objetivos; claros, corretos. 

Até 4 

Discussão 

Relevante, atualizada, precisa, 
crítica, sugestão de melhorias, 
aspetos favoráveis e debilidades. 
Confronto com a literatura atualizada. 

Até 4 

Forma 
Fácil leitura; conformidade com as 
regras apresentadas; grafismo; 
imagem. 

Até 2 

Conteúdo 
Atualidade e relevância para o 
desenvolvimento em saúde. 

Até 2 

7. Prémios das comunicações orais e pósteres  

 

8. Grelhas de avaliação das comunicações orais e pósteres  
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Apresentação/discussão  
Clara, domínio do tema. Capacidade 
de discussão e argumentação. 

Até 5 (estes parâmetros 
só serão avaliados nas 
comunicações orais)  

Total  
Até 20 (pósteres) ou 25 
(comunicações orais) 
pontos  

 

Cada participante assumirá o compromisso de conhecer e cumprir este regulamento e 

aceitar as condições do júri.  

Qualquer resumo que não respeite as regras acima referidas será recusado.  

Em situação de dúvidas contactar a Comissão Científica do Congresso, por e-mail: 

congresso.ae@ensp.unl.pt 
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