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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS PÓSTERES 

 

O 2º Congresso de Controlo da Qualidade Laboratorial para Países de Língua Portuguesa 
(2ºCCQL-PLP) conta com um espaço para divulgação de pósteres relativos à área das Análises 
Clínicas, da Genética Humana e do Controlo de Qualidade Laboratorial. 

Os interessados podem submeter resumos, os quais serão avaliados pelos elementos da Comissão 
Científica de forma anónima (sem conhecimento da identificação das entidades/autores), que os 
classificarão com base em 6 critérios: 

1. Relevância do tema 
2. Inovação / criatividade 
3. Aplicabilidade prática 
4. Clareza na definição do objetivo e metodologia 
5. Apresentação sucinta e concreta de resultados 
6. Conclusões breves 

 

TEMA DO RESUMO 

 Os resumos deverão ser enquadrados nas temáticas diretamente relacionadas com a área 
das Análises Clínicas da Genética Humana ou do Controlo de Qualidade Laboratorial. 

 Os resumos submetidos devem respeitar a integridade intelectual, fazendo referência ao 
autor de qualquer publicação que seja citada. 

 O autor deve assegurar que o material não está sob qualquer restrição legal para a sua 
divulgação pública ou para publicação no Portal da Ordem dos Farmacêuticos ou na 
Revista da Ordem dos Farmacêuticos. 

 

NORMAS PARA OS RESUMOS 

1. O resumo deve ser submetido em língua portuguesa. 

2. O tipo de letra a usar deverá ser Tahoma, tamanho 8. 

3. O texto do resumo não deverá incluir figuras, gráficos nem referências (os quais são 
reservados apenas para os pósteres). 

4. O resumo deve conter, no máximo, 2500 caracteres (sem espaços e não incluindo o título e 
autores), texto com espaçamento 1,5 linhas e em formato justificado. 

5. Só pode ser utilizado o impresso “Resumo” conjuntamente com o impresso “Ficha de 
identificação”, em suporte informático, que estão disponíveis no endereço 
www.ordemfarmaceuticos.pt/jornadasAC. Apenas o ficheiro “Resumo” será enviado aos 
membros da Comissão Científica para garantir o anonimato na avaliação. 

6. Não serão aceites resumos submetidos em papel ou que não usem os dois impressos citados. 

7. As frases não deverão ser iniciadas com algarismos.  

8. No caso de medidas, devem ser indicadas as unidades de referência, podendo ser usadas as 
abreviaturas padrão. 

9. Não serão aceites resumos iguais cujas diferenças residam apenas nos resultados. 

10. Só serão considerados os resumos em que, pelo menos, um dos autores esteja inscrito no 2º 
CCQL-PLP até à data limite de 15 de setembro de 2017.  
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ESTRUTURA DO RESUMO 

Título: O título do resumo dá alguma informação ao leitor sobre o conteúdo do trabalho. 
O título não deverá identificar o autor nem deverá ter abreviaturas. 

Autores: Os nomes dos autores que submeterem mais do que um trabalho deverão 
aparecer iguais em todos os resumos. 

Objetivo: Consiste em uma ou duas frases e deverá definir, de forma muito concreta, 
para que serve/qual a intenção do trabalho que é objeto do resumo. 

Metodologia: Deverá incluir a descrição do processo/intervenção realizada e método de 
recolha e tratamento dos dados. 

Resultados: Os resultados deverão ser apresentados de forma sucinta, objetiva e não 
incluir apreciação ou discussão dos mesmos. 

Conclusões: Deverão ser breves e destacar o impacto do trabalho sem repetir a 
apresentação de resultados efetuada na secção anterior. 

 

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 Os resumos só podem ser submetidos em suporte informático para o e-mail 
colegios.especialidade@ordemfarmaceuticos.pt usando os dois ficheiros respetivos (Ficha de 
Identificação e Resumo) disponíveis no endereço www.ordemfarmaceuticos.pt/jornadasAC.  

 No e-mail deve constar ainda o nome do autor que envia o resumo, bem como o respetivo 
telefone de contacto e endereço de e-mail, para contactos posteriores.  

 A data limite para envio dos resumos é dia 15 de setembro de 2017. Os resumos 
submetidos depois da data limite de envio não serão considerados. 

 Os autores cujos resumos não sejam aceites serão informados desta decisão da Comissão 
Científica até ao dia 30 de setembro de 2017. 

 Os resumos selecionados poderão ser publicados no portal da Ordem dos Farmacêuticos, na Revista 
da Ordem dos Farmacêuticos ou noutros meios de divulgação/apresentação das Jornadas. 

 

PÓSTERES 

 Caso o resumo seja aceite pela Comissão Científica, os autores poderão proceder à 
elaboração do póster.  

 O póster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda uma Introdução, 
Discussão, Agradecimentos e um máximo de 4 Referências Bibliográficas. O póster poderá 
incluir ainda imagens, figuras e gráficos.  

 No póster, deverão constar os nomes (primeiro e último) dos autores, a afiliação dos autores 
(identificação da instituição), morada, telefone e e-mail. 

 O tamanho dos pósteres deve ser 90 cm de largura por 120 cm de altura. 

 Os pósteres deverão ser afixados no dia 14 de outubro de 2017, entre as 09:00 e as 10:00, 
e retirados neste mesmo dia, imediatamente depois do encerramento do 2º CCQL-PLP, não se 
responsabilizando a organização pelos pósteres não retirados no período definido. 

 A afixação dos pósteres é da responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) que, para o efeito, deverão 
ter presente o número atribuído ao seu póster, que estará identificado no respetivo painel. 

 O secretariado disponibiliza material para afixação do póster. 
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 Os autores deverão, tanto quanto possível, permanecer junto aos pósteres durante o coffee-break. 

 Recomenda-se que para uma maior divulgação dos trabalhos de cada participante se 
elaborem fotocópias do poster (A4/A5) para distribuir pelos participantes interessados.  

A organização não tem condições para providenciar suporte (micas, cartolina, capas, etc.) 
para as fotocópias do póster, nem material para afixação deste suporte no painel do póster. 

 O certificado referente à apresentação do póster poderá ser levantado no Secretariado após 
o encerramento das Jornadas. 

 

AVALIAÇÃO DO PÓSTER 

A avaliação dos pósteres será efetuada pela Comissão Científica durante o coffee-break. 

A divulgação do(s) póster(es) distinguido(s) decorrerá durante a Sessão de Encerramento do 2º 
CCQL-PLP. 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Baltazar Nunes 

Carlos Cardoso 

Claúdia Júlio Carlos Dias 

Cristina Marques 

Franklim Marques 

Henrique Reguengos 

Iratxe Lopez Pelayo 

João Tiago Guimarães 

José Requeijo 

Juha Wahlstedt 

Lea Freitas 

Nita Patel 

Piet Meijer 

Susana Pereira  

 

 

ANEXOS • Ficha de Identificação; Resumo do Póster 
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