
 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO 

DE TRABALHOS LIVRES 

 

Condições de Participação 

 

No âmbito da realização do 14º Fórum Internacional de Úlceras e Feridas, convidam-se 

os profissionais de saúde e de ensino à submissão de candidaturas que deverão ser 

enviadas para o correio: sociedade.feridas.elcos@gmail.com acompanhadas pela Ficha 

Resumo, devidamente preenchida, disponível em: 

 https://www.sociedadeferidas.pt/publico.php 

 

1. Apresentação e Prazos: 

a. Os Trabalhos devem ser originais, podendo ser apresentados sob a forma de 

Comunicações Livres e/ou Pósteres. 

b. O prazo limite para submissão dos Trabalhos Livres é o dia 03 de Março de 2023, até às 

23h59. 

 

2. Autores: 

a. Ao participar, os autores aceitam as condições definidas pela Comissão Organizadora do 

evento e as decisões emanadas pelo Júri; 

b. Só serão admitidos os Trabalhos Livres cujos autores estejam inscritos no evento; 

c. Os autores serão informados da aceitação do trabalho até 5 dias após a data de 

submissão; 

d. Os trabalhos deverão ser originais; 

e. Os membros da Comissão Científica, Comissão Organizadora e Corpos Sociais não 

poderão candidatar-se a Trabalhos Livres. 

f. A Comissão Científica poderá propor aos autores a alteração do formato de 

apresentação dos Trabalhos Livres (Comunicação Livre / Poster). 

 

 

 



 

 

3. Comunicações Livres (Presencial ou Virtual): 

Participação Presencial 

a.  Apresentação Oral com a duração máxima de 10 minutos e discussão em 5 minutos; 

b.  Apenas um autor de cada comunicação selecionada poderá apresentar o trabalho. 
 

Participação Virtual 

a. As Comunicações enviadas deverão ter a duração de 10 minutos e ser gravadas em 

suporte Mp4 (a apresentação será avaliada de acordo com o material enviado); 

b.  As Comunicações podem ser apresentadas por mais de um autor, podendo ter a forma de 

exposição, role play ou outra que se revista de cunho científico. 

 

4. Pósteres: 

Participação Presencial 

a. Os pósteres serão apresentados em formato Web Scientific Poster - 36 x 48 (vertical). 

Pode consultar alguns modelos através do seguinte endereço: 

https://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx 

b. Não é necessário imprimir o póster (o mesmo deverá ser enviado em formato PDF). 

c. Os pósteres serão apresentados oralmente. O autor disporá de 5 minutos de 

apresentação seguido de 5 minutos de discussão. Os pósteres serão apresentados em 

hora a definir. 
 

Participação Virtual 

a. Os pósteres serão apresentados em formato Web Scientific Poster - 36 x 48 (vertical).  

Pode consultar alguns modelos através do seguinte endereço: 

https://www.makesigns.com/SciPosters_Templates.aspx 

b. Os pósteres deverão ser enviados em formato PDF. 

c. Será avaliado de acordo com o material enviado. 

 

5. Critérios a considerar na apreciação das candidaturas: 

a. Os temas submetidos deverão enquadrar-se na temática do Fórum; 

b. Pertinência e mérito profissional e científico; 

c. Clareza e coerência do resumo; 

d. Devem ser considerados os procedimentos éticos para a divulgação de dados sobre as 

pessoas em estudo. 



 

Só serão apreciadas as candidaturas que respeitem todas as condições atrás enunciadas. 

Todas as informações relativas à submissão e resultado da seleção dos Trabalhos Livres serão 

apresentadas por via eletrónica. 
 

6. Regulamento Geral de Proteção de Dados 

A submissão dos trabalhos pressupõe o consentimento do(s) autor(es) à sua divulgação (seja 

resumo, texto/artigo integral, apresentação multimédia, poster e ou outro formato), na 

«Comunidade ELCOS – Sociedade Portuguesa de Feridas» que integra o Repositório Comum 

dos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP). 
 

7. Prémios: 

a. Serão premiadas as três melhores comunicações livres e os três melhores pósteres. 

b. Os prémios têm o valor de 250€, para o 1º classificado, 150€ para o 2º Classificado e 

100€ para o 3º Classificado. Os valores aplicam-se igualmente às Comunicações Livres e 

aos Pósteres. 

c. A seriação é da responsabilidade da Comissão Científica e da sua decisão não cabe 

recurso; 

d. A entrega dos Prémios será feita mediante a publicação do trabalho em revista da ELCOS 

e/ou Repositório ELCOS, em data a informar na Sessão de Encerramento do Fórum. 
 

Os vários prémios poderão não ser atribuídos, se o Júri considerar que os trabalhos 

apresentados não oferecem a qualidade necessária.  

Podem ser atribuídas Menções Honrosas.  

 


