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RESUMOS E POSTERS 

 

 

A AIO tem a missão de compartilhar a investigação científica dos estudantes 

finalistas dos cursos de Licenciatura.  Os resumos aceites serão agendados para uma 

sessão de posters com prémios concedidos, que serão oportunamente enumerados.  

 
Categorias de resumos e posters:  

• Profissão 

• Clínica  

Deverá incluir até 3 palavras-chave para o seu resumo. 

 

Diretrizes para a submissão de posters: 

1. Os resumos aceites e revistos restringem-se a participantes do Fórum. Se 

pretende enviar um resumo, inscreva-se no Fórum para ter certeza de que 

poderá apresentar a sua pesquisa e o seu resumo ser aceite. Pode registar-se 

online em www.aiosteopatia.pt. 

2. Os resumos devem ser submetidos apenas se já tiverem sido obtidos e 

interpretados resultados convincentes. Resumos descrevendo apenas 

projetos planeados não devem ser enviados. Uma figura ou tabela mostrando 

os resultados é útil para o Leitor [e Revisor]. 

3. Os resumos devem ser formatados para incluir o seguinte: 

1. Título; 

2. Autores e Afiliações; 

3. Antecedentes, Métodos, Resultados e Conclusão - Limite de 

300 palavras; 

4. Times New Roman, Fonte 11 pontos; 

5. Figuras (opcional / máximo 1) — 1 tabela ou 1 imagem em PDF; 

6. Deve ser enviado em formato PDF, de forma a que não exceda 

1 página, incluindo tabela ou imagem (não são aceites outros formatos). 
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7. Aos autores dos Posters selecionados, será enviado um email 

afim de informar que devem estar presentes nos dias do Evento para a 

exposição dos mesmos e para a apresentação do Poster vencedor bem como a 

entrega dos Prémios. 

8. Os posters nomeados devem ser impressos em formato A2, 

afim de serem expostos durante todo o fórum. 

9. Para a inscrição do concurso deve de ser enviado um email 

com toda a informação a cima descrita para 

aiosteopatiacientifico@gmail.com. 

Pontuação de Resumos e Apresentação na Conferência. 

Cada resumo é revisto por dois revisores, que atribui uma classificação de 0-5 

pontos pelas seguintes áreas: 

• A relevância do estudo de acordo com a sua categoria; 

• A qualidade do resumo; 

• A inovação do estudo. 

Apresentações dos Posters 

 

As apresentações dos posters será no dia referido pela AIO, ou seja, no segundo 

dia de evento.  

Os pósteres digitais não devem exceder os 9600 px (48 pol ou 121,92 cm) de 

largura x 7200 px (36 pol ou 91,44 cm) de altura e não podem exceder 3 MB de 

tamanho. 

mailto:aiosteopatia@gmail.com
http://www.aiosteopatia.pt/

	Pontuação de Resumos e Apresentação na Conferência.

