
 

1ª Edição do concurso de pósteres científicos 

 

  

 

     Transferência de conhecimento: da investigação à prática  

 

O Hospital Veterinário Muralha de Évora convida todos os interessados a 

submeterem resumos para apresentação de pósteres, nas 10as Jornadas do 

HVME. 

A organização encoraja a submissão de trabalhos sob a forma de pósteres, 

como forma de apresentar resultados de trabalhos técnicos e científicos nas 

áreas da clínica e da produção animal.  

Serão aceites trabalhos originais de investigação, casos clínicos ou casos de 

estudo, trabalhos de tecnologias aplicadas à produção animal em ruminantes 

(carne, leite e lide), equinos e silvestres, assim como trabalhos de revisão 

bibliográfica.  

De forma a assegurar uma adequada revisão científica, todos os resumos terão 

que ser submetidos por via eletrónica, até ao dia 15 de fevereiro de 2018. 

Quaisquer resumos recebidos após essa data não serão considerados 

Os pósteres estarão em exposição durante o evento (dia 2 e 3 de março), em 

espaço dedicado, tendo os autores oportunidade de interagir com os 

congressistas, no esclarecimento de questões e troca de experiências. 

Todos os pósteres submetidos dentro do prazo e aceites para apresentação no 

congresso, serão avaliados por um júri que determinará os três melhores 

trabalhos apresentados. Os congressistas presentes no evento, vão ter 

oportunidade de eleger o melhor póster a concurso. 

 

 

 

 

 



Regulamento para a submissão de resumos 

Datas e regras   

Os trabalhos deverão ser submetidos através de correio eletrónico até à data 

de 15 de fevereiro de 2018, para o email: jornadas.hvme@gmail.com 

 

O assunto do email deverá ser “Submissão de resumo”  

 

Os autores devem indicar se o trabalho é original ou de revisão 

 

Documento  

 

Formato word: 

A4 (margem 3cm à esquerda e 2,5cm restantes); 

Letra Arial; 

Título – 14pt, negrito, centrado; 

Autores e Filiação – 12pt; 

Texto – justificado, 10pt, com espaçamento simples; 

Uma linha de intervalo entre título, autores e texto; 

Intervalo entre seções – 2 linhas 

Título das seções a negrito 

 

Deverão respeitar a seguinte estrutura: 

Título: O título deve ser sucinto (não exceder as 20 palavras) e ilustrativo do tema 

do trabalho. 

Autores: Deve indicar-se o nome e último apelido do autor principal em primeiro 

lugar, seguido dos nomes e últimos apelidos dos coautores.  

Filiação dos Autores: À frente do nome de cada autor deve surgir um número 

em superscript que remeta para a sua filiação; por baixo dos nomes dos autores, 

deverão constar as filiações por ordem numérica; devera contar também o 

contacto de correio eletrónico do autor apresentador. 

Resumo: O resumo deverá expor o conteúdo do trabalho de forma clara, e estar 

organizado em: 

Introdução e objetivos – limite máximo de 100 palavras 

Metodologia e resultados – limite máximo de 200 palavras 

Principais conclusões – limite máximo de 200 palavras 

Agradecimentos: 

Deverão ser indicadas as entidades que proporcionaram ou apoiaram a 

realização do trabalho, assim como eventuais fontes de financiamento. 

mailto:jornadas.hvme@gmail.com


A submissão do resumo implica o consentimento do(s) autores para posterior 

publicação (e.g. Website do HVME, programa das jornadas, outras promoções, 

etc.) O autor do resumo garante e afirma que é o único proprietário ou possui 

os direitos de toda a informação e conteúdos fornecidos para as 10as Jornadas 

do HVME. A publicação do resumo não viola quaisquer direitos de terceiros 

incluindo, mas não limitando, a propriedade de direitos intelectuais. 

Avaliação 

 

Constituição da comissão científica: 

 

 Prof. Dr. Carlos Bettencourt - CEBA – Centro de Experimentação do Baixo 

Alentejo 
 Prof. Dr. João Cannas da Silva - FMV- Universidade Lusófona de Humanidades 

e Tecnologias 

 Prof. Dr. Luís Pinho - ICBAS – Universidade do Porto 

 Prof. Dra. Luísa Mendes Jorge - CIISA – FVM-Universidade de Lisboa 

 Prof. Dra. Madalena Vieira Pinto - UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro 

 Prof. Dra. Maria João Fradinho - CIISA – FVM-Universidade de Lisboa 

 Prof. Dra. Rute Santos – Escola Superior Agrária de Elvas - IPPortalegre 

 Prof. Dra. Susana Monteiro - Universidade de Évora  

 
Cada resumo recebido será enviado a 3 membros da comissão científica (de 

acordo com as áreas de investigação), em formato PDF, sem os nomes dos 

autores e filiação (avaliação cega). Os elementos da comissão científica que 

avaliam os resumos não podem ser simultaneamente autores, nem 

pertencerem à mesma filiação 

A Comissão Científica apreciará os trabalhos submetidos e comunicará 

aos autores apresentadores a sua aceitação até ao dia 25 de fevereiro 

de 2018. 

 

Na avaliação serão tidos em conta os seguintes critérios: 

Trabalhos originais Trabalhos de revisão bibliográfica 

- Originalidade do tema e/ou abordagem 

- Objetivos 

- Atualidade 

- Metodologia utilizada 

- Relevância das conclusões  

- Originalidade do tema e/ou abordagem 

- Objetivos 

- Clareza e consistência do tema 

- Relevância das conclusões 

- Bibliografia consultada 

 



Cada revisor atribuirá uma pontuação de 0 a 4 pontos, conforme grelha em 

anexo, sendo que a pontuação final resultará da média dos revisores envolvidos 

na avaliação. Serão aceites todos os resumos que obtiverem uma pontuação 

superior a 2. Abaixo desta pontuação, os resumos serão recusados. 

Serão enviadas para os respetivos autores, todas as sugestões de correções 

apresentadas pelos revisores. 

Caraterísticas dos pósteres 

 

Os painéis a apresentar deverão ter as dimensões de 80cmx120cm, o tipo de 

letra escolhido deverá proporcionar uma boa leitura a cerca de 1,5m de 

distância 

 

Os painéis deverão estar organizados em seções, respeitando a organização 

do resumo. Deverão também constar as referências bibliográficas pertinentes. 

Solicita-se que no rodapé do painel seja incluída uma referência às 10as 

Jornadas do HVME e a data das mesmas. 

Aos organizadores reserva-se o direito de remover qualquer publicação de um 

resumo que não cumpra as regras de submissão. 

 

Normas  

 

Exige-se que pelo menos um dos autores esteja inscrito nas 10as jornadas do 

HVME, após a comunicação da aceitação do trabalho. Não é obrigatório que 

o autor apresentador seja o autor principal. 

 

Entrega do póster até ao dia 1 de março no HVME ou no Évora Hotel 

Os pósteres vão ficar em exposição dia 2 e dia 3 de março (até 13h) 

 

Durante as pausas para café (dia 2) um dos autores deve estar disponível perto 

do póster, para apresentação e esclarecimento de alguma dúvida. 

 

 

Prémios  

A avaliação dos pósteres será realizada por um Júri, constituído pelos elementos 

da comissão científica presentes no evento, e 3 dos oradores das palestras do 

dia 2 de março.   

Avaliação do júri dos pósteres em exposição – durante o dia 2 março  



 1º prémio – 300 € 

 2º prémio - 200€ 

 3º prémio – 100 € 

 

- Avaliação pelos congressistas - durante o dia 2 de março 

Melhor póster em exposição – prémio o Manual de Merck – Oferta MSD 

 

- O resultado do concurso será anunciado, antes do início da mesa redonda do 

dia 2 de março 

 


