
ÉTICA TRANSLACIONAL: DO PENSAMENTO FILOSÓFICO À 

PRÁTICA 

ENSINO, INVESTIGAÇÃO E SAÚDE 

 

A Organização do Seminário vai disponibilizar um espaço de debate que irá permitir aos profissionais 

de saúde, para além do programa científico, divulgar trabalhos e experiências no contexto deste 

encontro. Para isso, estará à disposição dos interessados a possibilidade de apresentarem 

comunicações em forma de Poster Científico. 

REGULAMENTO 

1. As comunicações têm de ser originais, evidenciar rigor científico e actualidade. 

2. Os autores (número máximo de 5) devem colocar os nomes por extenso, com indicação do 1º 

autor que apresentará o trabalho e a respectiva forma de contacto. Devem ser identificados 

com a sua formação, categoria profissional e instituição de origem. 

3. O conteúdo dos resumos não deve exceder as 400 palavras. Recomenda-se letra do tipo Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 e não deve conter imagens, gráficos ou tabelas.  

4. Os resumos dos trabalhos deverão ser estruturados da seguinte forma: Breve introdução (ao 

tema e os objectivos do estudo), metodologia (tipo de estudo, população e amostra, 

instrumentos, procedimentos e tratamento de dados) resultados, conclusões e bibliografia.  

5. Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para comissao.etica@ipleiria.pt até ao dia 10 de 

janeiro de 2019, para tal devem preencher a ficha em anexo. A aceitação ou recusa do resumo 

será comunicada até 15 de janeiro de 2019.   

6. Características a atender na elaboração dos Posters  

a. Devem apresentar título do trabalho, nome do(s) autor(es) e instituição onde 

trabalha(m);  

b. Não poderão exceder 90 cm (horizontal) x 120 cm (vertical); 

c. Os posters aceites para apresentação devem ser afixados pelo autor no início do 

evento e retirados pelo mesmo no final do dia (os materiais que não forem retirados 

não serão guardados pela Organização); 

d. Pelo menos um dos autores, tem que estar presente durante a apresentação;  

e. Será atribuído um prémio ao melhor poster.   



 

    

 
FORMULÁRIO DE RESUMOS 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

AUTORES (Nome, Categoria profissional, Local trabalho e Email) 

 

IDENTIFICAÇÃO DO APRESENTADOR (Nome) 

 

RESUMO (máximo 400 palavras) 

Breve introdução (ao tema e os objectivos do estudo) 

 

Metodologia (tipo de estudo, população e amostra, instrumentos, procedimentos e tratamento de 
dados) 

 

Resultados 

 

Conclusões 

 

Palavras Chave 

 

Bibliografia 

 

  

 


