
Regulamento para participação na Secção de Posters:

1. Podem participar, como primeiro autor, internos de especialidade de Medicina Geral Familiar, Saúde Pública, 

Pediatria, Ginecologia e alunos de Medicina do 6º ano.

2. Poderão ser apresentados casos clínicos, revisão casuística ou temática no âmbito da Dermatologia em Medicina 

Geral Familiar, Desportiva, do Trabalho, Pediatria e Ginecologia.

3. Deverão ser enviados, para o secretariado, até ao dia 26/5, resumos de cada Poster cujo tamanho deverá ter 

2500 a 3000 caracteres (incluindo espaços), em letra Arial, tamanho 11. Adicionalmente deverão estar devidamente 

identificados os autores e co-autores, bem como a sua afiliação e grau profissional.

4. Os Posters deverão ter dimensões máximas de 120 cm de altura e 90 cm de largura, ou equivalente. Deverão ser 

afixados, no dia 3/6/17, entre as 8.30h e as 9.15h.

5. Os trabalhos serão avaliados durante a manhã do dia 3/6/17 e serão seleccionados os 3 melhores Posters para 

apresentação no final da tarde. O representante de cada um dos posters seleccionados fará uma apresentação 

sumária de 5 minutos. 

6. A cada trabalho que participe nesta secção é atribuído um valor de 35 euros em cheque FNAC.

7. Ao melhor poster será atribuído adicionalmente um cheque FNAC de 80 euros, ao segundo e terceiro melhor poster 

será atribuído um cheque FNAC de 45 euros.

8. Os resumos deverão ser enviados para o Secretariado até 26/5/17 e a aceitação dos mesmos ou não será 

efectuada até 72h depois da sua recepção por email. 

9. Os três melhores trabalhos terão oportunidade de serem publicados na revista “Gazeta Médica” da José de Mello 

Saúde, desde que adaptados às normas da revista (www.gazetamedica.pt), sob a forma de artigo de investigação, 

artigo de revisão, orientações práticas, caso clínico ou artigo de opinião. 
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