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REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO CIENTÍFICA DE POSTERS
Preâmbulo
Com o objetivo de oferecer aos estudantes da área da saúde e médicos Internos de Formação
Geral a possibilidade de apresentarem os seus trabalhos, o Beira Interior Medical Meeting, tem
vindo a procurar criar uma competição científica que sirva como um momento de partilha de
conhecimento e discussão de diversos temas. O XII BeInMed promove, assim, um concurso de
Posters que funcionará como plataforma em que os participantes poderão expor os seus trabalhos
de investigação nas mais diversas áreas da saúde. Para realçar ainda mais a importância das várias
vertentes da investigação, esta edição conta com duas categorias na Competição Científica de
Posters – I nvestigação básica e I nvestigação translacional.

Artigo I - Requisitos de Participação
1.

Poderão ser submetidos a concurso trabalhos realizados por qualquer estudante da área
da saúde e médicos Internos de Formação Geral.

2.

Todos os candidatos selecionados para apresentação deverão estar inscritos no XII
Congresso BeInMed.

3.

O candidato terá de respeitar e cumprir os prazos estipulados no presente regulamento e
fornecer todas as informações que lhe sejam solicitadas.

4.

Para a competição serão admitidos apenas trabalhos originais de investigação básica e
translacional.

5.

Cada candidato só poderá submeter e apresentar um único trabalho como primeiro autor.

6.

No caso de indisponibilidade do primeiro autor para assistir ao Congresso e, assim,
apresentar o trabalho, podem ser atribuídos os direitos de apresentação a um dos
coautores, desde que o mesmo seja estudante da área da saúde ou médico Internos de
Formação Geral.
a.

Através

do

preenchimento

do

formulário

“Consentimento informado para

apresentação por Coautor”, que se encontra em anexo.
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7.

Não obstante o direito de representação conferido ao co-autor através do “Consentimento
informado para apresentação por Coautor”, considerar-se-á para todos os efeitos, incluindo
para efeitos de atribuição de prémios, a pessoa que formalizou a candidatura como
primeiro autor.

8.

O candidato poderá ser autor e coautor em mais do que um trabalho submetido, contudo,
cada autor só poderá apresentar um dos trabalhos.

9.

Os candidatos deverão fornecer um contacto de e-mail e um contacto de telemóvel válidos.

Artigo II - Comissão Científica
1.

A Comissão Científica é o órgão responsável pela seleção e avaliação dos resumos e posters
submetidos na Competição Científica de P
 osters.

2.

A Comissão Científica é constituída por quatro jurados, sendo a Presidente da Comissão
Científica da presente competição a Dra. Isabel Neto, Professora Associada da Faculdade de
Ciências da Saúde - Universidade da Beira Interior, Investigadora do Centro de Investigação
em Ciências da Saúde.

3.

Os membros da Comissão Científica representam um painel independente da Comissão
Organizadora do XII BeInMed.

4.

A Comissão Organizadora do XII BeInMed poderá substituir algum dos jurados que se veja
impossibilitado de estar presente no momento de seleção e avaliação dos trabalhos a
concurso ou no caso de se verificar conflito de interesses de dois elementos do júri com um
só trabalho.

5.

A seleção do jurado substituto será realizada com a maior brevidade possível após
constatação do conflito de interesse ou da sua indisponibilidade.

Artigo III - Procedimentos de submissão
1.

Os candidatos deverão elaborar um resumo, determinando à partida uma categoria de
competição, isto é, se o trabalho a apresentar possui por base Investigação básica ou
Investigação translacional.
a.

A categoria Investigação básica engloba todo o tipo de investigação que
envolva trabalho experimental ou teórico desenhado para adquirir novo
conhecimento

sobre

fundamentos

subjacentes

a

fenómenos

e

factos

observáveis, sem uma aplicação ou utilização particular;
b.

A categoria Investigação translacional engloba trabalhos cuja investigação
procure responder à aplicação do conhecimento adquirido pela investigação
básica à educação médica ou à prática clínica, com o objetivo de promover a
saúde e o bem-estar da população.

2.

A Comissão Científica poderá alterar a categoria do trabalho determinada pelo
candidato, caso considere que a mesma não se adequa ao trabalho submetido.

3.

O

resumo

deverá

ser

enviado

pelos

candidatos

para

o

e-mail

cientifico.congresso@medubi.pt, até às 2
 3h59min do dia 4 de dezembro de 2020.
a.

O título do e-mail deverá seguir a seguinte formatação: Candidatura_BeInMed [Título do Trabalho]_[CATEGORIA];
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4.

No momento de submissão supracitado, os candidatos deverão submeter a “Declaração
de Conflito de Interesses”, cujo modelo se encontra em anexo ao presente regulamento.

5.

Caso o conflito de interesses seja por colaboração com algum membro da Comissão
Científica, o elemento do júri envolvido no conflito fica impossibilitado de avaliar o
trabalho respectivo.

6.

O resumo deverá cumprir os seguintes requisitos:
a.

Formatação em letra T
 imes New Roman, tamanho 12.

b.

Redigido em português ou inglês.

c.

Máximo de 250 palavras, no corpo principal.

d.

Estrutura:
i.

Título

ii.

Autores

iii.

Afiliação dos autores

iv.

Corpo principal (máximo 250 palavras)
1.

Objetivos

2.

Introdução

3.

Materiais e Métodos

4.

Resultados

5.

Conclusão

Artigo IV – Seleção e avaliação dos resumos
1.

Todos os resumos que cumpram os critérios estipulados no presente regulamento serão
avaliados pela Comissão Científica supracitada.

2.

A Comissão Científica selecionará e avaliará os trabalhos a concurso, pontuando-os até um
total de 100 pontos, com base nos seguintes critérios:

3.

a.

Cumprimento das regras de formatação e estrutura - 10 pontos;

b.

Originalidade e impacto científico do trabalho - 20 pontos;

c.

Formulação dos objetivos do trabalho - 10 pontos;

d.

Introdução e contexto do trabalho - 15 pontos;

e.

Metodologia - 15 pontos;

f.

Consistência dos resultados - 15 pontos;

g.

Relevância e adequação das conclusões ao trabalho submetido - 15 pontos.

O Corpo do resumo não deve exceder as 250 palavras. Os resumos que excederem esse
limite serão automaticamente penalizados com:

4.

a.

Menos 5 pontos se possuírem entre 251 e 350;

b.

Menos 10 pontos se possuírem entre 351 e 450;

c.

Menos 15 pontos se possuírem mais de 451 palavras.3/7

A pontuação obtida na seleção e avaliação dos resumos será considerada como critério para
a pontuação final da Competição de posters, perfazendo 20 dos 100 pontos da Avaliação
final dos Posters.

5.

O autor de cada trabalho receberá um e-mail a informar se foi ou não selecionado, bem
como com a pontuação obtida, até dia 9 de janeiro de 2021. Após essa data terá dois dias
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para confirmar a sua participação e validar a inscrição no XII BeInMed. Se estas condições
não forem cumpridas o trabalho será excluído do concurso.
6.

As decisões do júri são finais e não sujeitas a revisão.

Artigo V - Apresentação dos trabalhos
1.

A apresentação dos trabalhos deverá ser feita com o auxílio de um poster e obedecer
às seguintes regras:
a.

Idioma: português ou inglês.

b.

Orientação: vertical.

c.

Tamanho: A0 – 1188mm x 840mm (recomendado).

d.

Estrutura:

e.

2.

i.

Título

ii.

Autores e afiliações

iii.

Introdução

iv.

Objetivos

v.

Materiais e Métodos

vi.

Resultados

vii.

Conclusão

viii.

Referências bibliográficas (máximo de 5 referências)

Duração de apresentação: 10 minutos
i.

Apresentação: 7 minutos

ii.

Discussão: 3 minutos

A versão final do poster deverá ser enviada até às 23h59min do dia 29 de janeiro de 2020,
para o e-mail cientifico.congresso@medubi.pt. O título do e-mail deverá seguir a seguinte
formatação: PosterFINAL_BeInMed - [Título do trabalho]_[Nome do apresentador].

3.

A apresentação do poster será feita em formato digital, sendo este projetado. Não é
necessária a impressão do mesmo.

4.

A apresentação será presencial, contando apenas com a presença do participante e dos
membros do júri.

5.

Ao entrar na competição e concordar com este regulamento, o participante concorda com
a gravação da sua apresentação para possível divulgação em direto nas plataformas digitais
do BeInMed.

6.

Os candidatos a concurso deverão comparecer para a sua apresentação em horário a
definir e comunicado pela Comissão Organizadora, com pelo menos 3 dias úteis antes do
início do Congresso.

7.

Os Posters poderão ser projetados na faculdade durante a competição ou após esta.

Artigo VI - Seleção do vencedor
1.

A apresentação e conteúdo dos trabalhos finais será classificada pelo painel de júris em 100
pontos tendo por base nos seguintes critérios:
a.

Pontuação obtida na seleção e avaliação dos resumos – 20 pontos;

b.

Estrutura e organização visual – 5 pontos;
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2.

c.

Objetivos do trabalho e introdução – 10 pontos;

d.

Coerência da metodologia usada – 10 pontos;

e.

Consistência, relevância, impacto dos resultados – 10 pontos;

f.

Coerência das conclusões – 10 pontos;

g.

Qualidade da discussão e resposta às questões colocadas – 30 pontos;

h.

Qualidade da comunicação oral – 5 pontos;

i.

Penalização de 5 pontos caso exceda o tempo de apresentação (7 minutos).

No caso de empate de classificação, a decisão será deliberada em Comissão Científica,
tendo a Presidente da mesma voto de qualidade.

Artigo VII - Prémios
1.

Os dois melhores trabalhos da categoria Investigação Básica e os dois melhores da
categoria Investigação Translacional receberão um convite da AMP-Student para
submeterem os seus manuscritos para publicação na AMP-Student, via fast-track (os
trabalhos submetidos seguirão o regular processo de revisão pelos pares, de acordo com
as normas de publicação da revista), assim como para submeterem um resumo dos
mesmos como o
 nline post n
 o site da AMP-Student.

2.

Os autores do melhor trabalho da categoria Investigação Básica e da categoria
Investigação Translacional terão, ainda, a possibilidade de apresentar os seus trabalhos
no último dia do XII BeInMed, sendo estes transmitidos online aos participantes do
Congresso.

3.

Outros prémios poderão estar incluídos, sendo a sua atribuição da responsabilidade da
Comissão Organizadora do XII BeInMed;

4.

A divisão nas categorias Investigação Básica e Investigação Translacional carece de um
mínimo de 3 candidatos por categoria. Caso não se verifique tal número, a Comissão
Organizadora do BeInMed pode decidir fazer competição única com redistribuição dos
prémios, situação a ser comunicada aos candidatos assim que tal se verifique.

Artigo VIII - Considerações Finais
1.

O presente regulamento entra em vigor em outubro de 2020 e aplica-se apenas à
Competição Científica PostInMed – Posters Competition do XII BeInMed.

2.

Terão de ser salvaguardadas, para todos os candidatos que cumpram os artigos descritos
no presente regulamento, as mesmas condições, direitos e deveres no acesso ao concurso,
de acordo com as normas vigentes neste regulamento.

3.

Qualquer omissão existente no presente regulamento será sujeita a análise pela Comissão
Organizadora do XII BeInMed em conjunto com a Comissão Científica. A decisão das
mesmas será definitiva.

4.

Qualquer candidato, caso pretenda, poderá requisitar a sua pontuação discriminada e
atribuída pela Comissão Científica.

5.

A Comissão Científica do BeInMed, em conjunto com a Comissão Organizadora, poderá
abrir, caso o considerem necessário, novas fases de submissão de candidaturas, tendo
essas que seguir as normas vigentes neste regulamento.
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21 de outubro de 2020

________________________________________
(Daniela Morais Matos)
Coordenadora do Departamento da Competição Científica do XII BeInMed

________________________________________
(José Ganicho e Raquel Serrano)
Coordenadores Gerais do XII BeInMed

________________________________________
(Isabel Maria Fernandes Neto)
Presidente da Comissão Científica da Competição Científica do XII BeInMed
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Anexo I

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA
APRESENTAÇÃO POR CO-AUTOR

Eu,

____________________________________________________________,

portador

do

documento

de

identificação nº________________, válido até ______________, declaro que li o Regulamento da
Competição

Científica

de

Posters

e

autorizo

o

coautor

do

trabalho,

_______________________________________________________________, com o documento de identificação
nº

____________,

válido

até

______________,

a

intitulado_______________________________________________________,

apresentar
na

PostInMed

o

Poster
–

Poster

Competition do XII BeInMed.

_______________________________________
(Assinatura do Autor)

_______________________________________
(Assinatura do Co-autor nomeado para apresentar o P
 oster)

_______________, ___/___/___
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Anexo II

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE
INTERESSES

Eu, ________________________________________________, portador do documento de identificação nº
______________, válido até _________________, declaro que:

Tenho um potencial conflito de interesses com a participação da PostInMed – Poster Competition:
a)

Entidade com a qual tenho contrato oficial ou interesses privados:
_________________________________________________________________________

b) Descrição breve da situação de conflito:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Não tenho qualquer potencial conflito de interesses com a participação da PostInMed – Poster
Competition.

______________________________________
(Assinatura do candidato)
_________________, _____/______/________
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