
      
 

REGULAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE E-POSTERS 

1. O tema do e-poster deverá estar integrado no tema do evento: “Literacia em Saúde – um desafio 

emergente – A Centralidade no cidadão” 

2. Os e-posters deverão ser entregues em formato vídeo (MP4) com a imagem total do e-poster 

constantemente na tela e a apresentação oral do mesmo de, no máximo, 3 minutos.  

3. O tamanho do ficheiro não pode exceder os 250MB 

4. Elementos obrigatórios a constar no e-poster: 

 Referência ao evento 

 Nome dos autores (pelo menos o nome e sobrenome) 

 Instituição e local de trabalho  

 Título 

 Introdução 

 Objetivos 

 Resultados 

 Conclusão 

 Referências bibliográficas 

5. Deve ter-se em consideração os tipos e tamanhos de letra para que sejam legíveis num ecrã de 19 

polegadas 

6. Serão certificados todos os autores dos e-posters incluídos no evento e que estejam inscritos no 

mesmo (no máximo de 8 elementos por e-poster) 

7. Os elementos da comissão organizadora e científica poderão apresentar e-poster não sendo 

elegíveis para a atribuição das menções honrosas 

8. Serão atribuídas menções honrosas aos dois e-posters com maior relevância. Os seus autores 

serão ainda contactados posteriormente para, caso queiram, efetuar um resumo dos mesmos com 

vista a uma possível publicação em e-book 

9. A avaliação dos e-poster terá em consideração os seguintes elementos: Legibilidade e Atratividade; 

Inovação do conteúdo; Apresentação oral; Relevância do e-poster para o tema do evento 

10. A ordenação dos e-posters é da total responsabilidade do júri de avaliação e da sua decisão não 

cabe recurso 

11. Procedimento para submissão dos e-posters: 

a) Deverá ser enviado email informacao@chuc.min-saude.pt  até às 23h59m do dia 

29/08/2021, onde conste a seguinte informação: 

i. Título do e-Poster 

ii. Breve descrição do e-poster (1 parágrafo com, no máximo, 5 linhas, letra Arial, 

tamanho 11) 

iii. Nome completo dos autores  

iv. Email de contacto  

b) No dia 30/08/2021 serão contactados através do email de contacto, sendo fornecida uma 

declaração para autorização do uso de imagem que deverá ser assinada (pode ser 

digitalmente) e enviada conjuntamente com o vídeo do e-poster, pela plataforma 

WeTransfer, para o email referido no ponto a), até às 23h59m do dia 05/09/2021 

12. A não observância de qualquer dos pontos 1 a 4 e/ou do ponto 11, implica a não inclusão do e-

poster no evento 
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