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Meeting ME - 4ª edição
Regulamento do Concurso de Posters
Artigo 1 - Introdução
Alínea 1: Este concurso terá como objetivo encorajar, reconhecer e congratular estudantes de
Medicina que participem em iniciativas de investigação clínica ou científica na área de Educação
Médica;
Alínea 2: Apenas serão aceites trabalhos de investigação originais dos autores mencionados;
Alínea 3: As línguas oficiais do Concurso de Posters da 4ª edição do Meeting ME serão o
Português e o Inglês.
Artigo 2 - Autores
Alínea 1: Os primeiros autores dos trabalhos submetidos ao Concurso de Posters deverão ser
estudantes que frequentem o Mestrado Integrado em Medicina numa das Escolas Médicas
Nacionais;
Alínea 2: Cada aluno participante no Concurso de Posters apenas poderá submeter e ser
responsável por um único trabalho, tendo de ser obrigatoriamente um dos autores do respetivo
trabalho;
Alínea 3: Um estudante poderá ser autor de mais do que um trabalho submetido ao Concurso de
Posters;
Alínea 4: Os alunos participantes no Concurso de Posters terão de participar obrigatoriamente no
encontro Meeting ME.
Artigo 3 - Submissão de abstracts
Alínea 1: Os títulos dos trabalhos, os nomes e afiliações dos autores e os respetivos abstracts
deverão ser submetidos via https://forms.gle/gMyAjs5kxq5F7WEP7, a partir das 21h00 do dia 31
de março de 2019 até às 09h00 do dia 12 de abril de 2019.
Alínea 2: O abstract deverá respeitar as seguintes condições:
- Corpo do texto (máximo de 250 palavras) onde surjam os seguintes tópicos:
Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões;
- Palavras-chave (máximo de 5 palavras);
- Ser redigido em Português ou Inglês.
Artigo 4 - Processo de seleção de abstracts
Alínea 1: Todos os abstracts que respeitem as alíneas definidas nos artigos 1, 2 e 3 do presente
regulamento serão elegíveis para processo de seleção por parte de um painel de júri convidado
pela equipa de organização do Meeting ME;
Alínea 2: Cada abstract será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
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- Clareza do abstract;
- Introdução e contexto;
- Formulação dos objetivos;
- Metodologia utilizada;
- Consistência dos resultados;
- Coerência e sustentabilidade das conclusões;
- Relevância, inovação e impacto do trabalho de investigação;
Alínea 3: Apenas 20 abstracts serão selecionados pelo júri para prosseguirem para a fase seguinte
do concurso.
Artigo 5 - Submissão de posters
Alínea 1: Os alunos que vejam o seu abstract selecionado serão notificados, através do e-mail
facultado pelo aluno responsável do trabalho, pela equipa de organização do Meeting ME até às
21h00 do dia 14 de abril de 2019;
Alínea 2: Os alunos responsáveis pela submissão dos abstracts selecionados deverão enviar a
versão final do seu trabalho em formato poster para dem@nemum.com até às 09h00 do dia 2 de
maio de 2019;
Alínea 3: O poster deverá respeitar as seguintes condições:
- Título, nome(s) e afiliação(ões) do(s) autore(s) e abstract, em concordância com o
submetido segundo o artigo 3 do presente regulamento;
- Corpo do texto (máximo de 1500 palavras) onde surjam os seguintes tópicos:
Introdução (máximo de 300 palavras), Objetivos (máximo de 200 palavras),
Métodos (máximo de 300 palavras), Resultados (máximo de 350 palavras),
Conclusões (máximo de 350 palavras);
- Formato: PDF;
- Dimensões: 1 página A0 (1188mm x 840mm), orientada na vertical;
- Ser redigido em Português ou Inglês.
Artigo 6 - Processo de avaliação de posters
Alínea 1: Todos os posters que respeitem as alíneas definidas no artigo 5 do presente regulamento
serão elegíveis para processo de avaliação por parte do júri e também por parte dos participantes
da 4ª edição do Meeting ME;
Alínea 2: Todos os posters descritos na alínea 1 do artigo 6 serão impressos e expostos
publicamente durante o encontro Meeting ME, sendo a equipa de organização do encontro
responsável por tais funções;
Alínea 3: Durante a manhã do dia 4 de maio de 2019, cada aluno responsável por um poster terá
de realizar uma apresentação oral do seu trabalho ao júri, em Português ou Inglês, junto do seu
poster exposto no tempo máximo de 4 minutos;
Alínea 4: Cada poster será pontuado até a um máximo de 100 pontos, de acordo com as seguintes
condições:
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-

O júri pontuará até um máximo de 80 pontos, avaliando o poster e a apresentação oral
realizados;
- Cada um dos participantes do encontro Meeting ME poderá, durante o encontro, avaliar
cada poster até a um máximo de 20 pontos;
- Após efetuada a soma de todos os pontos dados pelo público, para cada cartaz, esta soma
será dividida pelo número total de votantes (participantes do encontro Meeting ME). Desta
divisão resultará um valor entre 0 e 20 (arredondado às unidades), que será aglomerado à
votação efetuada pelo júri.
Alínea 5: O poster que obtiver a maior pontuação será eleito o vencedor do Concurso de Posters
da 4ª edição do Meeting ME;
Artigo 7 - Situações omissas
Alínea 1: Todas as situações omissas aos artigos supramencionados serão resolvidas de acordo
com a decisão da equipa de organização do Meeting ME.
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