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1º Simpósio de Investigação do ISLA  

Dia  da Ciência 24/11/2022 

Apresentação de POSTERS 

Regulamento – Estudantes de Pós-graduação 
 

Por forma a garantir uniformidade na produção de poster (acompanhado de um 

short-paper de, no máximo, 4 páginas), solicita-se que respeite as seguintes linhas 

orientadoras para a apresentação da informação técnica. 

PARTICIPAÇÃO 
o Os trabalhos deverão estar enquadrados com a temática do evento. 

o Os trabalhos só poderão apresentar material original (que poderá contemplar 

trabalhos de final de curso de 2021/22 e/ou trabalhos em curso ou por iniciar). 

o O número máximo de autores (três) por poster (trabalhos de grupo). 

o É permitido a qualquer autor participar em mais de que um poster. 

o À data de seleção dos trabalhos, pelo menos um dos autores tem que estar inscrito 

no evento. 

ESTRUTURA 
O poster deve: 

o Ser organizado verticalmente com dimensões de 90 (largura) X 120 cm 

(comprimento). 

o Ser apresentado em folha única. 

o Ser composto pelas seções: Designação do curso, Título, Número e Nome de 

Estudante / Instituição, Resumo, Palavras-chave, Introdução, Metodologia, 

Projeto, Resultados, Discussão, Conclusão e Bibliografia. 

o Para que a leitura do Poster possa ser efetuada a 1,5m de distância, sugere-se que 

utilize letra “Arial”, tamanho 36 para o Título, 27 para subtítulos e 24 para textos 

resumos. Na legenda de possíveis gráficos e imagens o tamanho da letra a utilizar 

não deve ser inferior a 12 e bibliografia tamanho 8. 

o Utilizar o Sistema Internacional de Unidades (SI) e evitar o uso de abreviaturas. 
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o Incluir o nome do(s) autor(es) e da instituição. Esta informação deve encontrar-se 

disposta debaixo do título e com um tamanho de letra inferior ao utilizado no 

texto. 

o Incluir o logótipo do Centro de Investigação no canto superior esquerdo do poster. 

o Ser entregue em suporte informático, para eventual projeção no auditório.  

PROCESSO FORMAL DA CANDIDATURA 
Para adequada revisão dos short-papers e dos posters submetidos à avaliação da 

Comissão Científica é imperiosa a observação dos seguintes Requisitos. 

I. Envio dos Short-Papers e dos Posters 

o Os short-papers  e os resumos deverão ser remetidos, em formato digital 

(Formato MS Word (.doc) ou Adobe Acrobat (.pdf) por correio eletrónico 

para concursoposter@islagaia.pt  até ao final do dia 13/11/2022, 

juntamente com a identificação do(s) estudante(s) e do curso: nome(s) 

completo(s), contacto(s) telefónico(s), e endereço(s) eletrónico(s), bem 

como a designação do curso. 

o O nome do ficheiro será composto pelo título do trabalho, sem espaços ou 

acentos. 

o Os autores com dois ou mais trabalhos deverão enviar e-mail por cada 

candidatura. 

o Não serão aceites os short-papers e posters enviados por outros meios. 

 

II. Normas para realização dos short-papers 

Formatação: 

o Fonte Times New Roman, tamanho 12. 

o Paragrafo e espaçamento (entre linhas) 1,5 cm 

o Margens: Superior e esquerda: 3 cm – Inferior e direita: 2 cm. 

o Margem do inicio do parágrafo: 1,25 cm. 

o O short-paper deverá conter entre 4 e 6 páginas.  

Estrutura: 

o Designação do curso 

o Título e nome do estudante 
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o Resumo 

o Palavras-chave  

o Metodologia 

o Implementação do Projeto 

o Resultados 

o Conclusão 

o Bibliografia  

 

III. Normas para realização do poster 

o O poster deverá ser apresentado de acordo com as componentes indicadas 

para a sua execução, em parágrafos sucessivos, não numerados. 

o O tamanho máximo dos resumos (corpo estruturado) não pode exceder as 

500 palavras e deverá ser escrito em português, tipo de letra “Times New 

Roman”, tamanho 12 e espaçamento entre linha simples. 

o Imagens e gráficos são permitidos no poster. 

o Os posters serão afixados em local apropriado e escolhido para o efeito, 

onde permanecerão expostos à comunidade da instituição.  

o Apresentação dos melhores posters em sessão publica no auditório do 

ISLA, com a duração de 10 minutos mais 5 de perguntas e respostas. 

o Os autores poderão levar cópias, em formato A4, do seu short-paper para 

distribuir pelos interessados. 

AVALIAÇÃO 
Os posters dos trabalhos são submetidos e seccionados previamente pela 

Comissão Científica, de acordo com os critérios estabelecidos com a mesma. De acordo 

com os critérios definidos, será emitido o parecer de avaliação do melhor poster resultante 

da melhor pontuação atribuída pela comissão científica de cada curso de Pós-graduação. 

Caso estes sejam validados, é da responsabilidade da instituição a impressão (e respetivo 

custo), pelo que deverão enviar para a comissão organizadora até 2 dias antes da 

realização do evento. 

Os autores serão informados da decisão da Comissão Científica por e-mail até ao 

dia 20/11/2022. 
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A avaliação dos posters, será efetuada por um júri a designar de entre os elementos 

da Comissão Científica, atendendo aos seguintes critérios: enquadramento; 

metodologia/método utilizada, atualidade, originalidade e apresentação. 

Não haverá direito a recurso dos resultados. 

Serão emitidos certificados aos autores. 

A Comissão Organizadora atribuirá um prémio ao primeiro classificado de cada 

Pós-graduação no valor de 350€ (para abater à propina). Serão atribuídas menções 

honrosas aos 2ºs (175€) e 3ºs lugares (87,5€) – caso sejam considerados. Apenas o poster 

classificado em 1º lugar será impresso e alvo de apresentação. 

  

A Comissão organizadora, 

Vila Nova de Gaia, Setembro de 2022 

   

http://www.islagaia.pt/
http://www.islagaia.pt/

