Comissão Nacional
Iniciativa Amiga dos Bebés

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE POSTER | 2017
Todos os trabalhos devem estar enquadrados no tema da Conferência.

Resumo do Poster:
 Não poderá ocupar mais do que uma folha A4, limitado a 200 palavras, fonte Arial,
tamanho 11 e espaçamento 1,5.
Identificação:
 Nome, local de trabalho (instituição), email e telefone do 1.º autor.
 Os resumos devem ser enviados até ao dia 08 de Setembro de 2017 para: hab@unicef.pt
 O 1º autor receberá um email de resposta de aceitação ou recusa do trabalho até 18 de
Setembro de 2017.
Características dos Posters:
 O poster deverá ter dimensões standard (A1 = 594mm x 841mm) e ser legível a uma
distância de pelo menos 1,5 metros.
 Este ano, estarão disponíveis dois écrans para exibição dos posters. Para isso, o trabalho
deverá ser enviado em formato digital (1990x1080 pixéis, na vertical e em Imagem JPEG ou
PNG) para hab@unicef.pt, até dia 25 de Setembro.
Elementos obrigatórios:
 Nome dos autores, título, introdução, objectivos, desenvolvimento, conclusão e
bibliografia.
Regulamento para Atribuição do Prémio:
 A selecção será efectuada com base na avaliação da Comissão Científica, que é constituída
pelos seguintes membros:
_ Prof. Helena Bértolo
_ Dr.ª Maria Constantina Silva
_ Prof. Teresa Félix


Das decisões tomadas pela Comissão Científica não cabe recurso.



Os posters seleccionados serão afixados no foyer do Auditório.



O Júri reserva-se o direito de atribuir* prémios ou não.
*Em caso de decisão de atribuição de prémios, a mesma irá contemplar os três [3] posters
com melhor classificação.




Serão atribuídos prémios aos três melhores posters.
A entrega dos prémios será efectuada no final da Conferência, pelas 16h30, de acordo com
o Programa.
É obrigatória a inscrição na Conferência de pelo menos um autor.
Será passado um Certificado de participação com o título do Poster e nomes dos autores.





Para toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, cabe à Comissão Científica
a sua resolução.
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