XV Colóquio de Farmácia: Tecnologias e Comunicação em Saúde
19 de outubro de 2019
Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico do Porto

REGRAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES
DEADLINES:
- Data limite para submissão dos resumos: 6 de outubro de 2019
- Notificação dos autores sobre a apreciação dos resultados: 11 de outubro de 2019
- Data limite para submissão do texto completo: 15 de outubro de 2019

1. TEMA
Os trabalhos propostos para apresentação - Comunicações Orais ou Posters, no XV Colóquio de
Farmácia: Tecnologias e Comunicação em Saúde - deverão estar enquadrados em qualquer área
de investigação em Farmácia, reportando investigações relevantes. Depois de submetidos, os
trabalhos serão avaliados por uma Comissão Científica que definirá a tipologia de apresentação
(comunicação oral ou poster).

2. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Pelo menos um dos autores deve estar inscrito no XV Colóquio de Farmácia;
Cada autor só pode submeter até um máximo de três trabalhos;

O resumo não pode exceder os 2500 caracteres [não incluindo título, identificação do(s)
autor(es) e respetiva filiação], devendo o tipo de letra ser Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento entre linhas 1,5 e alinhamento do texto justificado;
O resumo deverá conter o título, identificação dos autores e respetiva filiação (sublinhar o autor
que será responsável pela apresentação do trabalho) e contacto de um dos autores.
O corpo do trabalho deve incluir Introdução, Objetivos, Material/Métodos, Resultados,
Discussão, Conclusão. Não deverão ser incluídas tabelas nem figuras no resumo;

Os resumos deverão ser submetidos através de formulário disponível on-line
(https://form.jotformeu.com/72513465491357) até ao dia 6 de outubro de 2019, não sendo
aceites resumos por outros meios (ex: papel ou CD) ou que não respeitem as regras
estabelecidas;
Poderão utilizar o português ou o inglês quer no envio do resumo, quer na elaboração
posterior do trabalho.
O autor receberá um e-mail de confirmação da receção do resumo. Caso não receba a
confirmação no prazo de 24 horas após a submissão, deverá contatar o evento, através do email
xvcoloquiofarmacia@gmail.com;

Será emitido certificado aos autores e co-autores do trabalho aceite, desde que estejam inscritos
no Colóquio.

3. CARACTERÍSTICAS DOS POSTERS
A estrutura do poster deve ser elaborada conforme o critério do(s) autor(es), devendo no
entanto, obrigatoriamente incluir: Título, Identificação dos autores e respetiva filiação,
Introdução, Objetivos, Material/Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão, Bibliografia;
Os posters deverão ser apresentados em formato vertical com as dimensões de 90 x 120 cm.

4. CARATERÍSTICAS DAS COMUNICAÇÕES ORAIS
As comunicações orais deverão ser apresentadas por apenas um dos autores do trabalho, não
podendo ultrapassar os 20 (vinte) minutos.

5. NORMAS DE REALIZAÇÃO DO TEXTO COMPLETO (Opcional)
A data limite para submissão do texto completo é 15 de outubro de 2019.
O texto completo deverá ser escrito com o tipo de letra Times New Roman em tamanho 11,
espaçamento entre linhas a 1,5 e alinhamento do texto justificado, devendo ter no máximo 10
páginas.
Este deverá apresentar-se com a seguinte estrutura:
Título (MAIÚSCULAS PEQUENAS e negrito)
Autor(es) (tamanho 10)
Afiliação (tamanho 9)
Resumo
Palavras-chave
1. Introdução (subtítulos a negrito)
2. Material e Métodos
3. Resultados
4. Discussão
5. Conclusão
6. Referências Bibliográficas (Vancouver style)

6. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS
A avaliação e posterior seleção do resumo será realizada pela Comissão Científica do evento à
qual compete:
• Verificar a conformidade dos trabalhos com o presente regulamento;
• Avaliar a pertinência do trabalho apresentado e rigor científico;
• Selecionar os trabalhos apresentados no evento;
• Definir os principais critérios de avaliação;
• Selecionar os trabalhos para apresentação sob a forma de Poster e de Comunicação Oral.

O(s) auto(res) será(ão) informado(s), para o contacto de email fornecido no resumo, sobre a
aceitação da exposição do trabalho, assim como sobre a forma de apresentação no evento até ao
dia 11 de outubro de 2019.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os trabalhos selecionados para exposição sob a forma de Poster deverão dar entrada no
secretariado do evento (19 de outubro de 2019), impreterivelmente até às 9:00, sendo da
responsabilidade dos autores a sua respetiva afixação em local a designar.
Os trabalhos ficarão expostos durante o evento devendo, pelo menos um dos autores,
permanecer, nos intervalos das sessões, junto dos mesmos de forma a prestar possíveis
informações/esclarecimentos.
Os autores podem fazer-se acompanhar de fotocópias do trabalho para colocar junto ao poster, a
fim de distribuir aos potenciais interessados.
À Comissão Organizadora cabe o direito de alterar a data/programa do XV Colóquio de
Farmácia, procedendo, com a devida antecedência ao aviso do(s) autor(es), para o contato
fornecido no resumo. O não cumprimento das normas supracitadas, será motivo para a não
aceitação do trabalho proposto por parte da Comissão Científica.
Haverá lugar a um concurso para seleção do Melhor Poster e atribuição de um prémio. Os
posters serão avaliados pela Comissão Científica do evento.
Para esclarecimentos adicionais devem os autores contatar, por correio eletrónico, para
xvcoloquiofarmacia@gmail.com.

A Comissão Científica

