
VIII SEMINÁRIO DE PEDIATRIA DO 
NEURODESENVOLVIMENTO

24 e 25 Janeiro de 2014 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE POSTERS

     Todos os trabalhos deverão ser originais não tendo sido publicados ou apresentados 
em outros eventos científicos e escritos em língua portuguesa ou inglesa.

Os participantes poderão apresentar uma candidatura quer individual quer de grupo, até ao máximo de 5, sendo que 
deve ser indicado o nome do responsável pelo poster a sublinhado, como o primeiro dos autores.

 O(s) autor(es) deve(m) estar inscrito(s) no evento.

Os autores, ao participarem no concurso estão a concordar com o presente regulamento.

Os temas devem inserir-se na temática do neurodesenvolvimento.

Os protótipos dos trabalhos candidatos devem ser enviados para o secretariado em folha A4 e/ou suporte informático 
(pdf) para serem apreciados, até 10 de Janeiro de 2014.

Os posters para apresentação (definitivos) deverão ser legíveis a um metro e com dimensões recomendadas de 100cm 
(A) x 80cm (L), de modo a serem afixados verticalmente;

Os posters deverão conter as seguintes secções: 
a) Título; 
b) Nome e afiliação dos autores com indicação do autor responsável pela apresentação do poster; 
c) Resumo; 
d)  Um corpo principal do poster dividido conforme critério do autor (exemplo: Introdução, Objectivo, Material e 

métodos, Resultados, Discussão e Conclusões); 
e) Referências Bibliográficas;

O tempo de exposição em sala dos posters é permanente ao longo do seminário, sendo defendido no período que 
consta dos programas apenas por um dos seus autores.

Os candidatos dos trabalhos admitidos a concurso para atribuição de prémios serão informados até 20 de Janeiro de 
2014, por correio electrónico.

Os posters deverão ser afixados no dia 24 de Janeiro de 2014 entre as 8h e as 10h, nos placards preparados para o 
efeito.

A avaliação dos trabalhos será efectuada pela Comissão organizadora e cientifica do VIII Seminário de Pediatria do 
Neurodesenvolvimento. No processo de avaliação serão valorizadas temáticas e conteúdos que traduzam repercussão 
no conhecimento na área da Pediatria do Neurodesenvolvimento, com relevância para a profissão com visibilidade dos 
resultados obtidos, apresentando rigor técnico e científico do processo de investigação, originalidade, criatividade, 
clareza de linguagem e aspecto gráfico.

Todos os trabalhos inscritos receberão um certificado de participação. Está prevista a atribuição de um prémio para o 
primeiro classificado.

A Janssen é a entidade patrocinadora do prémio, e não terá qualquer envolvimento na decisão do vencedor.


