REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE
POSTERS/COMUNICAÇÕES LIVRES
Os trabalhos apresentados devem inserir-se no contexto do tema geral das 3ªs Jornadas dos Comportamentos
Aditivos do CHPL: Álcool, Tabaco e Internet e devem indicar se preferem apresentação oral ou em formato de
póster.


Devem ser originais.



Os trabalhos deverão ter 1 a 5 autores no máximo.



O(s) autor(es) dos trabalhos devem estar inscritos nas Jornadas à data da receção dos resumos.



Devem ser enviados resumos dos trabalhos até ao dia 15/10/2021, para o endereço eletrónico:
susanaribeiro@chpl.min-saude.pt



Os resumos das comunicações livres e dos Posters devem:
1.

Ser dactilografados;

2.

Não exceder as 250 palavras;

3.

Ser elaborado com introdução, objectivos, desenvolvimento, conclusões, bibliografia e
metodologia a utilizar (técnica de apresentação, meios audiovisuais, etc.);

4.

Conter o nome completo dos autores, instituição e serviço onde exercem funções, forma de
contacto.



As comunicações livres devem ser programadas para uma duração máxima de 15 minutos.



O número de trabalhos é limitado. Os autores serão informados da selecção efectuada até 2/11/2021.



Os Posters devem ser elaborados tendo em conta o seguinte:
1.

Apresentados em página única;

2.

Conter preferencialmente fotos, imagens ou gráficos;

3.

O texto deve ser legível a 1,5 m de distância;

4.

As dimensões devem ser no máximo de 120/80 cm;

5.

Serem plastificados;

6.

Conter as referências bibliográficas e identificação dos autores.



Serão expostos em locais de acesso ao Anfiteatro do CHPL.



Durante os intervalos das sessões, deve permanecer junto dos Posters, pelo menos um dos autores, de
modo a dar mais informações sobre o mesmo, se necessário.



Os Posters serão avaliados, sendo atribuído um prémio ao melhor.



Os 10 melhores resumos dos trabalhos aceites para apresentação serão publicados em livro de abstractos.

A classificação será divulgada no final das jornadas.
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