CONCURSO
DE POSTERS

A Casa de Saúde da Idanha pretende atribuir, nos termos e condições
previstas no presente regulamento, um prémio para o melhor trabalho
apresentado sob a forma de Poster no I Encontro de Psiquiatria.

A finalidade do prémio é estimular a investigação científica nas áreas da
Psiquiatria, nomeadamente entre os mais jovens, e premiar trabalhos
cientificamente relevantes.

REGULAMENTO

1. O prémio para Melhor Poster terá o valor de 250 Euros (duzentos e
cinquenta Euros). O prémio é patrocinado pelo Laboratório Lundbeck®.

2. Elegibilidade: são elegíveis os candidatos, individualmente ou em grupo,
que apresentem um trabalho de investigação, revisão bibliográfica, caso
clínico que seja aceite pelo Júri de acordo com estas normas gerais. Pelo
menos um dos autores deve estar inscrito no Encontro.

3. As candidaturas serão avaliadas por um júri nomeado para o efeito pela
Patrocínios:

coordenação do Encontro. O júri baseará a sua decisão nos seguintes
critérios:
Originalidade
Relevância científica
Interpretação e discussão dos dados
Coerência
Aspeto formal da apresentação
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4. As decisões do Júri são soberanas e decididas por maioria. Em caso de
empate o Presidente de Júri tem voto de qualidade.

5. O Júri do concurso pode deliberar não atribuir o prémio para Melhor

Poster no caso de falta de qualidade dos trabalhos apresentados.

6. O Júri do concurso é soberano nas decisões, não havendo lugar a
impugnação ou recurso. A decisão do Júri do concurso é definitiva

7. Os resumos deverão ser enviados para o endereço eletrónico
sec.enf.csi@irmashospitaleiras.pt até ao dia 23 de Setembro de 2016.

8. Será enviada resposta com a aceitação ou recusa do trabalho para o
autor principal até dia 30 de Setembro.

9. Os posters devem ter dimensões standard (90cm/largurax120 cm/altura)
e serem legíveis a uma distância de, pelo menos, 2 metros.

10. Os posters deverão ser entregues no secretariado do Encontro até às 9h

do dia 13 de Outubro de 2016.

11. O prémio para o Melhor Póster será atribuído no final do I Encontro de
Psiquiatria em cerimónia prevista no programa.
Casa de Saúde
da Idanha

Idanha, 11 de julho de 2016

Rua Bento Menni, 8
2605-077 Belas
Tel.: 214 339 400
Fax: 214 316 616
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www.irmashospitaleiras.pt/csi

