
 

 

Regras para apresentação das Comunicações Orais/Posters 

 

1. A apresentação das comunicações orais e posters decorrerá de acordo com o programa 

do Congresso. 

2. As comunicações orais/posters têm de ser originais, evidenciar rigor científico e 

atualidade. 

3. Na submissão dos resumos das comunicações orais/posters: 

a. O título do trabalho deve estar em maiúsculas apenas no início; 

b. Escrever o nome dos autores estabelecendo ligações para as Instituições 

onde desempenha funções ou onde se realizou o estudo. O apelido deve 

preceder os nomes (não referir os graus académicos). O nome do autor que 

apresentar o trabalho deve estar sublinhado. 

c. O resumo será limitado a um máximo de 4.000 caracteres (sem espaços), 

letra Arial, tamanho 10, espaçamento 1. Não deverão ser incluídas tabelas 

nem figuras nos resumos. 

d. Os resumos seguem obrigatoriamente a seguinte estrutura: Introdução; 

Metodologia; Resultados e Discussão/Conclusões. 

4. Os trabalhos deverão ser submetidos on-line até às 24h00 do dia 5 de setembro de 

2022, através do link:  

https://www.apoc.com.pt/eventos/congresso/candidaturas-temas-posters/ 

5. O autor receberá um e-mail automático de confirmação da receção do resumo. Caso não 

receba a confirmação no prazo de 24 horas após a submissão, deverá contactar 

geral@apoc.com.pt 

6. Não serão aceites os resumos que não estejam de acordo com as regras estabelecidas. 

7. Os autores serão notificados via e-mail sobre o resultado da apreciação dos resumos até 

ao dia 25 de setembro de 2022. 

8. Independentemente da aprovação da comunicação oral/poster, a mesma só será incluída 

no programa se pelo menos um dos autores estiver inscrito no Seminário. 

9. Haverá um prémio apoiado pela S4med para a melhor comunicação oral/poster 

https://www.apoc.com.pt/eventos/congresso/candidaturas-temas-posters/
mailto:geral@apoc.com.pt


 

Comunicações livres 

1. O tempo de apresentação das comunicações orais é de 7 minutos com 3 minutos 

para uma breve discussão. 

2. Após confirmação da aceitação do resumo para comunicação livre, será 

disponibilizado o modelo de apresentação (template) em Power Point. 

Posters 

1. Os posters devem ser apresentados e organizados na vertical, com dimensões 

70 x 100 cm, permitindo a leitura de cima para baixo e da esquerda para a direita. 

2. Os posters deveram ser entregues (suporte físico e digital) até às 20h00 do dia 

28 de setembro de 2022. 

3. O tempo de apresentação do poster é de 7 minutos com 3 minutos para uma 

breve discussão. 

Datas importantes 

- 5 de setembro de 2022: Data limite para submissão de resumos. 

- 25 de setembro de 2022: Notificação aos autores sobre a apreciação dos 

resultados. 

Em caso de dúvida por favor contacte a Comissão Organizadora através do e-mail 

geral@apoc.com.pt 
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