
REGULAMENTO
Regulamento para Apresentação de Comunicações livres em forma de poster

ARTIGO 1º – INSTITUIÇÃO E FINALIDADE
O presente regulamento de�ne as normas que regem a apresentação de comunicações livres do 
II Seminário da SPESM - Homenagem ao Dr Álvaro de Carvalho, organizado pela Sociedade 
Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental.

ARTIGO 2º – RESUMOS
2.1) Os resumos das comunicações livres têm de ser trabalhos originais.
2.2) A submissão dos resumos é efetuada através do seu envio em �cheiro “*.doc” por email para 
secretariado@spesm.pt.
2.3) Deverá ser utilizado o programa informático “Word” ou equivalente, com o tipo de letra “Arial 
12”.
2.4) Cada documento deverá conter obrigatoriamente a área temática pretendida, as palavras 
chave e o resumo. No mesmo documento, mas em folha separada, deve estar o nome do 
primeiro autor, a�liação, telefone e email de contacto direto e os nomes e a�liação dos restantes 
autores.
2.5) O texto do resumo não pode conter a identi�cação dos autores ou dos locais de trabalho, 
sob pena de exclusão do mesmo.
2.6) Cada resumo pode conter no máximo 2500 caracteres sem espaços.
2.7) Área temática
Os resumos têm de ser estruturados de acordo com a área temática, segundo os seguintes 
tópicos:
Investigação: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão
Revisão de Tema: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão
Relato de Caso clínico ou relato de prática/experiência: Enquadramento, Descrição do caso ou 
prática, Discussão, Conclusão
2.8) Todos os resumos das comunicações aceites serão publicados no Livro de Resumos 
eletrónico, conforme forem enviados pelos autores, não podendo ser nenhum campo dos 
mesmos, incluindo a identi�cação dos autores e a�liação, alterados posteriormente.

ARTIGO 3º – APRESENTAÇÃO DOS POSTERS
3.1) Os pósteres serão a�xados e não poderão exceder os 80 cm de largura x 120 cm de altura e 
deverão apresentar título, nome dos autores e da instituição. O texto e as legendas devem ser 
legíveis a 2 metros. A a�xação no local designado estará a cargo dos autores. 
3.2) Os posters deverão ser a�xados durante a manhã do dia 30 de Novembro, até às 10h30 e 
pelo menos um autor de cada póster deverá estar na sessão de encerramento para que possa 
receber o prémio a atribuir.
3.3) É condição necessária para a a�xação do poster, a inscrição no Encontro de pelo menos um 
dos autores.
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ARTIGO 4º – PRAZOS
4.1) O prazo limite de envio dos resumos é: 23h59m do dia 22 de Novembro de 2018
4.2) Será efetuada uma seleção prévia dos pósteres com base no resumo enviado. A aceitação ou não 
do trabalho para apresentação será comunicada até ao dia 20 de Novembro de 2018.

ARTIGO 5º – JÚRI
5.1) É constituído um júri de seleção de resumos e de apreciação dos posters.
5.2) A composição do júri é da responsabilidade da Comissão Organizadora do Encontro.

ARTIGO 6º – EXCLUSÃO DE RESUMOS
6.1) O júri recusará qualquer resumo que não se enquadre na respetiva área temática a que foi 
submetido.
6.2) Serão recusados os resumos que não cumpram o exposto no artigo 2º do presente regulamento.
6.3) No caso de existirem duas ou mais comunicações sobre o mesmo tema será aceite a melhor 
classi�cada pelo júri.
6.4) No caso de plágio comprovado os respetivos trabalhos serão imediatamente excluídos.

ARTIGO 7º – PRÉMIOS
7.1) É instituído um prémio para o melhor poster e eventuais menções honrosas.
7.2) Os prémios e respetivos certi�cados serão entregues aos autores presentes na cerimónia de 
encerramento. Aos autores não presentes, apenas o certi�cado será enviado.
7.3) O júri pode não atribuir prémio se julgar não haver motivo para premiar qualquer comunicação.
Artigo 8º – Casos omissos
Os casos omissos e as dúvidas de interpretação são resolvidos pelo Júri, de cuja decisão não há 
recurso.
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