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REGULAMENTO DOS POSTERS 

 

1. As Candidaturas à apresentação dos Posters serão 

apreciadas por um júri constituído para o efeito e os 

resumos das mesmas serão enviados por e-mail para a 

Delegação Centro da Fundação Portuguesa de 

Cardiologia fpc-centro@netcabo.pt até ao dia 27 de 

outubro de 2014. 

2. Os trabalhos deverão ser originais e estar dentro 

da temática das Jornadas “Prevenção Cardiovascular”. 

3. É obrigatório que todos os autores estejam 

inscritos nas Jornadas. 

4. O resumo deverá estar organizado da seguinte 

forma: título, introdução, metodologia, resultados, 

conclusão e discussão. O resumo não deverá exceder 

as 300 palavras. 

5. Títulos, autores e seus contactos que, por sua vez, 

ficarão em posse do Secretariado deverão chegar, 

também , por e-mail. 

6. Os elementos do júri apreciarão as candidaturas, 

através do resumo e informação do autor, até ao dia 

24 de outubro de 2014. 

7. Mesmo após a aceitação, no dia das Jornadas, se 

os posters se afastarem do conteúdo e forma, 

indicados do resumo, ou tiverem falta de qualidade 

gráfica, não poderão ser expostos. 

8. Os posters terão, obrigatoriamente, dimensões 

estandardizadas: 90cm/largura x 120cm/altura, 

devendo o texto ser perceptível a 1,5m de distância e 

a sua mensagem facilmente percebida.  

9. O júri também apreciará os trabalhos durante a 

exposição no local das Jornadas. 

10. Os três melhores posters serão selecionados para 

apresentação oral, com um tempo de intervenção de 

10 minutos. 

11. Após as três apresentações serão atribuídos os 1º, 

2º e 3º lugar. 



 

A Fundação Portuguesa de Cardiologia é uma 

Instituição cujo objetivo geral é a Prevenção das 

Doenças Cardiovasculares (DCV), que constituem 

de longe a principal causa de mortalidade e 

morbilidade da população portuguesa. 

OBJECTIVO DESTAS JORNADAS 

Jornadas inter e pluridiciplinares que pretendem 

dar oportunidade aos jovens universitários de 

apresentar os seus trabalhos/projectos, 

proporcionando-lhes, assim, uma troca de 

conhecimentos não só entre pares bem como com 

pessoas de outra “era científica”. 

A QUEM SE DESTINA 

Intervenientes, com idades compreendidas entre 

os 17 e os 30 anos de idade, de diferentes áreas 

do conhecimento que queiram apresentar os seus 

trabalhos/projetos relacionados com a 

PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR. 

MODERADORES E PRESIDENTE DAS 

CONFERÊNCIAS ABERTAS 

Os moderadores e palestrantes das mesas, 

convidados pela comissão organizadora, terão 

entre os 17 e os 30 anos e o presidente idade 

superior a 65 anos. 

DATA  

Dias 27 (09:30 ás 18:00) e 28 de novembro de 

2014 (09:30 ás 12:00). 

INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas para o endereço 

eletrónico: fpc-centro@netcabo.pt ou para os 

seguintes contactos telefónicos: 962 038 875/6. 

DATA  DE ENTREGA DOS TRABALHOS 

Os trabalhos terão  de ser submetidos à avaliação 

do juri até ao prazo máximo do dia 27 de 

outubro de 2014. Serão informados da aceitação 

ou não dos trabalhos até ao dia 3 de novembro 

de 2014. 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 Comunicações livres  

 Posters 

 Assistência 

REGULAMENTO COMUNICAÇÕES LIVRES 

 

1. As Candidaturas à apresentação das 

Comunicações Livres serão apreciadas por um 

júri constituído para o efeito e os resumos das 

mesmas serão enviados por e-mail para a 

Delegação Centro da Fundação Portuguesa de 

Cardiologia fpc-centro@netcabo.pt até ao dia 27 

de outubro de 2014. 

2. Os trabalhos deverão ser originais e estar 

dentro da temática das Jornadas “Prevenção 

Cardiovascular”. 

3. As comunicações podem ter mais que um 

autor contudo, apenas um procederá à 

apresentação oral do mesmo, caso este seja 

escolhido. 

4. É obrigatório que todos os autores estejam 

inscritos nas Jornadas. 

5. O resumo deverá estar organizado da 

seguinte forma: título, introdução, metodologia, 

resultados, conclusão e discussão, com um 

máximo de 400 palavras. 

6. O trabalho deverá estar organizado de 

forma a que consiga, caso seja aceite, ser 

apresentado em 15 minutos. Títulos, autores e 

seus contactos que, por sua vez, ficarão em posse 

do Secretariado , deverão chegar, também , por 

e-mail. 

7. Os elementos do júri apreciarão as 

candidaturas, através do resumo e informação 

do autor, até ao dia 3 de novembro de 2014.  

Nota: O Programa será elaborado após a selecção 

dos trabalhos. 
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