REGULAMENTO DE COMUNICAÇÕES
LIVRES E POSTERS
1. FORMALIDADES GERAIS
a) Os trabalhos a submeter ao Seminário deverão ser originais e incidir,
preferencialmente, sobre as temáticas da Ética e Deontologia ou outras no domínio
da Saúde.
b) Serão aceites trabalhos submetidos nas categorias de comunicações livres e posters.
 Comunicação livre
As comunicações livres têm como objetivo a partilha de resultados de investigações
empíricas inovadoras ou projetos em áreas diversificadas, ou ainda revisões teóricas
com importantes implicações na prática clínica e/ou vida académica.
Serão agrupadas pela Comissão Científica em sessões temáticas, e orientadas por
um moderador convidado.
Cada comunicação oral terá uma duração máxima de apresentação de 10 minutos
seguida de período de discussão.
 Poster
Os posters são apresentações sobre investigações empíricas preliminares, estudos
de caso, propostas de reflexão teórica ou ainda descrição de projetos em curso ou já
concluídos.
Os posters devem obedecer às seguintes dimensões: 100cm de altura x 80 cm de
largura. O texto deve ser visível a 1,5m.

Todos os posters terão um espaço de apresentação e discussão. Cada apresentação
oral, destinada à avaliação do poster, terá uma duração máxima de 3 minutos
seguida de 2 minutos de discussão.
c) Cada proponente poderá submeter até 3 trabalhos enquanto 1º autor.
d) Pelo menos um dos autores dos trabalhos deverá estar inscrito no Seminário.
e) Em ambas as categorias é obrigatório a submissão dos trabalhos em formato de
resumo, o qual deverá ser submetido por correio eletrónico, utilizando o seguinte
endereço de email: seminariodebioetica.essv@gmail.com
Todos os trabalhos enviados por outro meio, que não o indicado, não serão levados em
conta.
f) Os autores dos trabalhos serão informados, via e-mail, da decisão da comissão
científica. No caso de os trabalhos terem sido selecionados, os autores serão elucidados
do local e hora em que deverão estar disponíveis para a apresentação da comunicação
oral ou poster.
g) Os trabalhos selecionados serão publicados em formato de resumos ou texto completo no Livro de Atas do 8.º Seminário de Bioética “Humanizar é Preciso!”

2. ESTRUTURA DOS RESUMOS
Os resumos deverão ter no máximo 2200 caracteres, já incluindo espaços.
Caso seja um estudo empírico deverá incorporar os seguintes componentes:
• Introdução (incluindo o objetivo)
• Participantes e Métodos
• Resultados
• Conclusões
• Palavras-Chave (máximo de 4 palavras)

Caso seja um estudo de uma proposta teórica deverá conter os seguintes componentes:
• Introdução (integra o objetivo)
• Estado da Arte

• Novas perspetivas/diretrizes
• Implicações teóricas e práticas
• Palavras-Chave (máximo de 4 palavras)

Por forma a facilitar a formatação do resumo, recomenda-se aos autores que utilizem o
modelo disponibilizado pela comissão científica do Seminário disponível em Modelo
(download). Na categoria de Poster deverá ser também enviada uma maquete A4 em
PDF de acordo com o Modelo (download).

3. DATAS IMPORTANTES
Data limite
Submissão de resumos

21 de março de 2016

Comunicação da Decisão da Comissão Científica

24 de março de 2016

Envio de texto completo para publicação em Livro de
Atas

24 de abril de 2016

4. TEXTO COMPLETO PARA LIVRO DE ACTAS
Todos os resumos aceites serão publicados e caso os autores pretendam publicar os
artigos completos no Livro de Atas do 8.º Seminário de Bioética “Humanizar é
Preciso!”, deverão enviar os textos integrais, acompanhados de declaração de cedência
de direitos de autor, a disponibilizar pela comissão científica.
Os textos integrais deverão ter no máximo 10 páginas (impressas frente e verso),
incluindo título, autores, filiação dos autores, resumo, palavras-chave, corpo do
trabalho, referências bibliográficas, tabelas e imagens.
Na elaboração do texto deverão seguir as normas do Manual de Publicação da APA
(http://www.apastyle.org/index.aspx), com exceção de que as tabelas e imagens devem
ser colocadas ao longo do corpo do trabalho.
Os textos completos que não cumpram as normas estabelecidas serão automaticamente
excluídos da publicação em Livro de Atas, não sendo devolvidos aos autores para
correção e posterior reenvio.

Por forma a facilitar a formatação do trabalho, recomenda-se aos autores que utilizem o
template disponibilizado pela Comissão Científica do seminário.
 Template (download)

5. PRÉMIOS
A Comissão Organizadora do Congresso irá atribuir prémios às duas melhores
comunicações livres e ao melhor poster. Compete à Comissão Científica proceder à
avaliação e seriação dos trabalhos.
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