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REGULAMENTO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ÀS III JORNADAS EGAS MONIZ (JEM) 

“Keep your eyes on Sustainable Development Goals (SDG)” 

Os trabalhos deverão ser originais e realizados no âmbito pedagógico/ interação com a 
comunidade/responsabilidade social ou científico (laboratorial/clínico). As apresentações 
das JEM englobam dois tipos de formatos: 

• Póster 
• Comunicação Oral 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO DO TRABALHO 

(observar o preenchimento de todos os campos do formulário no site https://jem.egasmoniz.edu.pt) 

1. Nome do autor e coautores; 
2. Título em Português e em Inglês, com máximo de 12 palavras; 
3. Selecionar tipo de apresentação: poster / comunicação oral. (os autores devem indicar 

o tipo de apresentação pretendida ficando ao critério do Presidente da Comissão 
Organizadora a sua aprovação nesse formato ou sugestão de alteração); 

4. Selecionar o âmbito principal do trabalho (Pedagógico/Responsabilidade social e 
interação com a comunidade/ Científico) e seguir as orientações do formulário; 

5. Resumo em Português e em Inglês, de acordo com o seguinte: 

- Os trabalhos de investigação científica (máximo 250 palavras) deverão incluir os 
seguintes itens: Introdução; objetivos; materiais e métodos; resultados; conclusões; 
relevância clínica / epidemiológica; fontes de financiamento (se aplicável); 

- Os casos clínicos (máximo 150 palavras) deverão incluir os seguintes itens: Descrição 
de caso clínico; discussão, conclusões e fontes de financiamento (se aplicável); 

- Outras tipologias (máximo 250 palavras) deverão incluir os seguintes itens: Introdução, 
desenvolvimento e conclusões, bem como fontes de financiamento (se aplicável). 

6. Palavras-chave: 3-6 palavras-chave em português e inglês; 
7. Os autores devem aceitar os termos e condições previstas na política de privacidade; 
8. Cada autor enquanto primeiro autor, só poderá apresentar no máximo 2 trabalhos 

(poster e/ou comunicação oral); 
9. Cada autor poderá ser coautor de vários trabalhos; 
10. Todos os autores devem estar inscritos nas jornadas; 
11. Caso surja algum contratempo que invalide a presença do autor apresentador (modo 

síncrono), este deverá comunicar esse facto à comissão executiva 
(submissaoapjem@egasmoniz.edu.pt) e indicar o coautor substituto, que também ele 
estará inscrito nas jornadas; 

12. Só serão aceites os trabalhos submetidos através do site; 
13. Cada apresentação poderá ter até um máximo de 6 autores; 
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14. Todos os autores das apresentações que envolvam investigação biomédica em sujeitos 
humanos, serão responsáveis pela adoção dos mais elevados princípios éticos, de acordo 
com a declaração de Helsínquia. 

 

NOTA: As apresentações que sejam especificamente científicas podem incluir a título de exemplo: investigação 
científica, como estudos de experimentação laboratorial ou animal, estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, 
estudo de caso-controlo, estudos de coorte, estudos de caso, caso clínico, trabalhos de revisão narrativa e 
sistemática, meta-análises. 

 

PRAZOS 
 

Tarefa Prazo 

Inscrição nas Jornadas  Desde a abertura do site a 3 de fevereiro  

Submissão de resumos no formulário de 
inscrição no site das jornadas: 
https://jem.egasmoniz.edu.pt  

Desde a abertura do site a 16 de janeiro  

Notificação ao autor da aceitação do resumo 
pela Comissão Científica  

23 de janeiro  

Submissão dos trabalhos aceites -poster em 
formato pdf - máximo 20MB – no menu 
“Posters” no site das jornadas: 
https://jem.egasmoniz.edu.pt  

25 de janeiro  

 

 
 

TRABALHOS ACEITES NO FORMATO DE PÓSTER 

O Póster deverá apresentar: 
 

1. A fotografia do autor na extremidade superior direita; 

2. Logótipos da Unidade Orgânica a que pertence (IUEM ou ESSEM), das Jornadas e da 
Egas Moniz School of Health and Science, no canto superior à esquerda; 

Nota: Os logótipos serão disponibilizados no site das jornadas. 

3. Nome do autor apresentador sublinhado; 

4. Nomes de autor(es) e co-autor(es) com as respetivas afiliações (especificando curso 
e se é estudante ou docente); 

5. Orientação vertical formato A0. 
 

Os pósteres serão apresentados no dia a indicar no programa das jornadas. O autor 
apresentador será notificado, pela Comissão Executiva, da hora e dia da respetiva 
apresentação, para a qual terá 10 minutos. 
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TRABALHOS ACEITES NO FORMATO DE COMUNICAÇÃO  

As comunicações livres, com a duração de 10 minutos, ocorrerão no dia correspondente aos 
painéis do respetivo curso em que se insere. O autor apresentador será informado, pela 
Comissão Executiva, sobre o horário da respetiva comunicação. 

 

 


