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APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES NAS Ias JORNADAS DE FARMÁCIA DA ESSa-IPB 

As I Jornadas de Farmácia da ESSa-IPB oferecem a possibilidade de profissionais e estudantes 

da área da saúde, em geral, e da Farmácia, em particular, exporem e/ou apresentarem os seus 

trabalhos académicos e/ou científicos. Assim, os interessados poderão fazê-lo através de uma 

Comunicação Oral ou sob a forma de Poster. 

Os interessados devem de submeter um Resumo, de acordo com as instruções que se seguem. 

O Resumo deve ser enviado num documento Word por e-mail para isabel.pinto@ipb.pt. As 

apresentações aceites serão publicadas em Livro de Actas. 

Deadlines: 

 Submissão dos Resumos: 27/01/2012 

 Resposta aos candidatos: 14/02/2012 

 Submissão do texto completo: 2/03/2012  

 

NORMAS GERAIS 

1. A apresentação de comunicações está disponível apenas aos participantes das I Jornadas de 

Farmácia da ESSa-IPB; 

2. É obrigatória a inscrição nas Jornadas do autor/co-autor identificado como apresentador; 

3. Todos os trabalhos propostos serão analisados pela Comissão Científica que seleccionará os 

que considerar aptos, podendo recusar os trabalhos que não demonstrem qualidade 

técnica e/ou científica; 

4. A Comissão Científica reserva o direito de poder propor ao(s) autor(es) de trabalhos 

submetidos, a possibilidade de a comunicação ser apresentada de forma Oral ou em Poster, 

independentemente da opção inicial do(s) autor(es); 

5. No dia das Jornadas o(s) autor(es) do(s) Posters deve(m) providenciar a disponibilização de 

10 exemplares dos seus trabalhos em suporte de papel, tamanho A4, junto ao local de 

afixação do(s) respectivo(s) Poster(es); 

6. Serão emitidos certificados a todos os autores e os co-autores, desde que inscritos nas 

Jornadas. 
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NORMAS DE REALIZAÇÃO DO RESUMO 

O Resumo deverá ser escrito com o tipo de letra Times New Roman na seguinte formatação:  

• O título do trabalho em MAIÚSCULAS PEQUENAS, tamanho 12, estilo negrito e o alinhamento 

“centrado”.  

• O nome do autor e co-autor(es) no tamanho 10, estilo negrito, e a afiliação em tamanho 

9, devendo ser identificado com sublinhado o apresentador do poster / comunicação oral 

no seguinte formato: 

Martins1, I.C. (MSc); Oliveira2, M.C; Ferreira1, P.R.  
1Escola Superior …  
2Instituto Superior …  

• O texto do resumo deve ser em tamanho 11, espaçamento entre linhas a 1,5 e 

alinhamento do texto justificado, devendo ter no máximo 400 palavras.  

• O texto do resumo deverá conter:  

 Introdução 

 Objectivo 

 Material e Métodos 

 Resultados 

 Discussão e Conclusão 

 Palavras-Chave*  

* As palavras-chave devem ser num mínimo de 3 e num máximo de 8.  

 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

Orientação para a realização do Poster: 

 Título (MAIÚSCULAS PEQUENAS e negrito)  

 Nome do(s) autor(es) e respectiva instituição, em tamanhos diferentes  

 Formato do poster - 90 cm (horizontal) x 120 cm (vertical)  

 Os posters deverão ser legíveis a dois metros  

 O apresentador deverá estar junto do poster durante o coffee brake 

Orientação para a realização da Comunicação Oral: 

 Disponibiliza-se material informático para apresentação em power point  

 O apresentador disporá de 10 a 15 minutos para apresentar o trabalho 
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NORMAS DE REALIZAÇÃO DO TEXTO COMPLETO 

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 15 

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 e Conclusão 

5. Referências Bibliográficas (Vancouver style) 

 

 

A Comissão Científica 


