
 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento de submissão e apresentação trabalhos das Jornadas 

Alen’MGF 22 

 

1. Nas Jornadas Alen’MGF 22 serão admitidos trabalhos em formato de poster.  

 

2. As submissões dos resumos devem ser feitas por e-mail, para o e-mail 

alenmgf.cientifico@gmail.com, entre as 00h00 de 27 de julho de 2022, até 05 de outubro 

de 2022 às 23h59. 

 

3. Os resumos devem conter no máximo 150 caracteres no título e 2500 caracteres no corpo 

do resumo, incluindo espaços.  

 

4. No título e corpo do resumo não deve ser incluída nenhuma informação sobre os autores 

ou local de trabalho dos mesmos. 

 

5. Os trabalhos submetidos devem ser originais, devendo os autores garantir que os mesmos 

nunca foram apresentados previamente.  

 

6. O apresentador deve obrigatoriamente estar inscrito nas Jornadas. 

 

7. No momento da submissão, deve ser identificado qual dos autores será o apresentador, no 

caso de o trabalho ser selecionado para apresentação oral.  

 

8. Cada autor poderá submeter um máximo de 3 trabalhos como primeiro autor.  

 

9. Cada apresentador poderá apresentar apenas um trabalho em cada modalidade.  

 

10. No caso do incumprimento dos pontos anteriores pode advir a penalização de exclusão 

automática dos trabalhos submetidos.   

 

11. Serão aceites trabalhos das seguintes áreas: Investigação, Relato de Caso, Relato de 

Prática, Revisão de Tema, Melhoria Contínua da Qualidade e Protocolos. 

 



 

 

12. Os resumos devem ser estruturados de acordo com os seguintes tópicos: 

12.1 Investigação – Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão e 

Conclusão 

12.2 Relato de Caso – Enquadramento, Descrição do Caso, Discussão e Conclusão 

12.3 Relato de Prática – Introdução, Objetivo(s), Pertinência, Descrição, Discussão e 

Conclusão 

12.4 Revisão de Tema – Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados, 

Discussão e conclusão. 

12.5 Melhoria Contínua da Qualidade – Justificação, Objetivo(s), Métodos, 

Resultados, Discussão e Conclusão 

12.6 Protocolos – Introdução, Objetivo(s), Métodos, Discussão e 

Conclusão/Resultados Esperados 

 

13. Após a submissão dos resumos, os mesmos serão enviados para a Comissão Científica, a 

quem compete a seleção dos 10 trabalhos aceites e, entre eles, os 4 que deverão ser 

apresentados sob a forma de comunicação oral. 

 

14. Será comunicado aos autores, através do e-mail disponibilizado pelos mesmos, a aceitação 

dos trabalhos até ao dia 21 de outubro de 2022. 

 

15. A versão final do trabalho deverá estar de acordo com o layout, sendo o mesmo 

disponibilizado como anexo no e-mail de aceitação 

 

16. Os trabalhos selecionados deverão ser submetidos por e-mail, através do e-mail 

alenmgf.cientifico@gmail.com, na sua versão final, até ao dia 01 de novembro de 2022.  

 

17. Os posters deverão ser impressos pelos autores, com tamanho de 90x120cm. 

 

18. As comunicações orais terão um tempo máximo de 10 minutos para a sua apresentação e 

10 minutos para discussão. As mesmas devem ser apresentadas de forma presencial. 

 

19. Os autores e coautores dos 10 trabalhos aceites terão direito a receber um certificado 

comprovativo da exposição do mesmo nas Jornadas. 

 

 



 

 

20. O primeiro autor dos 4 trabalhos selecionados para apresentação, sob a forma de 

comunicação oral, terá direito a um prémio a ser revelado posteriormente e um certificado 

de apresentação.  

 

21. O primeiro autor do melhor trabalho apresentado, sob a forma de comunicação oral, terá 

direito a um prémio adicional a ser revelado posteriormente e um certificado de melhor 

trabalho.  

 

22. O júri para a avaliação da melhor comunicação oral será constituído por 3 membros do 

Comité Científico, que não estiveram anteriormente relacionados com a escolha dos 

trabalhos aceites nas jornadas.   

 

23. Reserva-se o direito de alteração do presente regulamento por parte da Comissão 

Organizadora das Jornadas, sendo os inscritos nas Jornadas devidamente informados.  


