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“PREVENIR PARA SORRIR” 
 
 

03 e 04 Maio de 2017 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – Pólo B 

 

APRESENTAÇÃO DE POSTERS 
 

REGULAMENTO 
 

1. As Candidaturas à apresentação de Posters serão apreciadas por um júri 
constituído para o efeito e os resumos serão enviados por e-mail para a 
Delegação Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia fpc-centro@netcabo.pt 
até ao dia 12 de Abril 2017. 

 

2. Os trabalhos deverão ser originais, ainda não publicados e estar dentro da 
temática das Jornadas.  

 

3. É obrigatório que, pelo menos, um dos autores esteja inscrito nas Jornadas.  
 

4. O resumo deverá estar organizado da seguinte forma: título, introdução, 
objectivos, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusões e referências 
bibliográficas. Na totalidade não deve exceder as 300 palavras. 

 

5. Autores e seus contactos que, não deverão constar no Resumo, devem ser 
enviados por email, bem como o respectivo Titulo do Poster, que ficará na 
posse do Secretariado.  

 

6.  Os elementos do Júri apreciarão as candidaturas, através do resumo e o 
Secretariado informará o autor, da aceitação, até ao dia 21 de Abril, igualmente, 
por e-mail. 
 

7. Mesmo após a aceitação, no dia das Jornadas, se os posters se afastarem do 
conteúdo e forma, indicados no resumo, ou tiverem falta de qualidade gráfica, 
poderão não 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 apreciará os trabalhos durante a sua exposição no local das Jornadas.  
 

10. Aos autores dos 3 posters melhor classificados será entregue, no Acto de 
Encerramento das Jornadas o Prémio SRCOM. 
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