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V SIMPÓSIO ANUAL DE ESTUDANTES DE MEDICINA 

DENTÁRIA e X ENCONTRO NACIONAL DE 

ESTUDANTES DE MEDICINA DENTÁRIA 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE POSTERS 

 

Artigo 1º - Disposições Gerais 

O Concurso de Posters é uma iniciativa do V Simpósio Anual de Estudantes de Medicina 

Dentária (V SAEMD) e X Encontro Nacional de Estudantes de Medicina Dentária (X ENEMD), 

organizado pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina Dentária (ANEMD), na 

figura da Comissão Organizadora. 

 

Artigo 2º - Disposições Gerais 

O objetivo do concurso é potenciar a integração de conhecimentos teóricos e clínicos 

multidisciplinares, em particular na área da Medicina Dentária, fomentando a apresentação 

de trabalhos que reflitam e difundam os mesmos na comunidade científica.  

 

 Artigo 3º - Candidaturas 

1. Podem candidatar-se os estudantes inscritos no Mestrado Integrado em Medicina 

Dentária numa qualquer Escola Médico-Dentária Portuguesa. 

2. Os participantes devem estar inscritos no V SAEMD e X ENEMD até à data limite de 

submissão de resumos. 

3. Não existe limitação do número de estudantes inscritos no concurso a participar por 

Escola. 

4. A submissão do poster pode ser feita por um estudante individualmente ou por um 

grupo com o máximo de 5 estudantes, sendo que em ambos os casos a apresentação 

do poster será feita por apenas um estudante, que deve estar inscrito até às datas 

definidas, no V SAEMD e X ENEMD. 

5. O candidato terá de respeitar e cumprir os prazos estipulados no presente 

Regulamento e fornecer todas as informações que lhe sejam solicitadas. 
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Artigo 4º - Regras Gerais 

1. O conteúdo do resumo e Poster não deverá ser publicitário, ou seja, não serão 

admitidos trabalhos que exaltem as características de marcas comerciais, ainda que 

possam constar nomes de produtos ou aparelhos utilizados no decorrer do trabalho. 

2. Tanto a apresentação como o resumo podem ser em português ou inglês. 

3. Os trabalhos submetidos poderão ser de investigação, revisão bibliográfica, ou 

caso(s) clínico(s). 

4. A impressão e afixação do poster no local do evento é da responsabilidade da 

Comissão Organizadora, sendo que o poster poderá ser recolhido pelo autor no final 

do evento. 

Artigo 5º - Fases 

O Concurso de Posters para o V SAEMD e X ENEMD encontra-se divido em 2 fases: 

1. A Fase de Submissão de Resumos tem como objetivo apurar e pré-selecionar os 

trabalhos que se enquadram no âmbito e critérios do Concurso, e que por essa razão 

poderão ser apresentados na fase seguinte. 

2. A Fase de Apresentação de Posters tem como objetivo apurar o poster vencedor. 

 

I) Fase De Submissão de Resumos 

1. Nesta primeira fase, os trabalhos deverão ser submetidos sob a forma de resumo, de 

acordo com o presente regulamento, sendo posteriormente sujeitos a avaliação pela 

Comissão Organizadora, com base nos critérios de seguida descritos, com vista à 

respetiva participação no Concurso.  

2. O resumo deverá ser submetido, em formato Portable Document Format (PDF), 

obrigatoriamente, num formulário online a ser disponibilizado , até às 23h59min do dia 2 

de Abril de 2022.  

3. No momento de submissão supracitado, os candidatos deverão submeter a digitalização 

da “Declaração de Conflito de Interesses” devidamente preenchida, e cujo modelo se 

encontra em anexo no presente Regulamento. 

4. O resumo deve estar corretamente identificado com os dados dos autores (Nome 

profissional/ título(s) académico(s) / Instituição de Ensino), bem como pelo telefone e 

endereço eletrónico do autor designado para a apresentação. 
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5. Cada congressista só poderá ser primeiro autor de um trabalho científico. No entanto, 

poderá ser coautor de outros trabalhos. 

6. O título do trabalho deverá definir claramente o tema abordado e ter um máximo de 12 

palavras. 

7. O resumo não deverá ultrapassar o máximo de 250 palavras no seu corpo principal e 

devem ser submetidas entre 6 a 10 palavras-chave. 

8. O resumo deve ter formatação em letra Times New Roman, tamanho 12. 

9. Os diferentes resumos devem obedecer à estrutura correspondente: 

a) Resumo de Trabalho de 

Investigação 

b) Resumo de Revisão 

Bibliográfica 

c) Resumo da apresentação 

de Caso Clínico 

Deve conter obrigatoriamente 

as seguintes secções: 

✓ Introdução 

✓ Objetivos 

✓ Material e Métodos 

✓ Resultados 

✓ Discussão 

✓ Conclusões 

✓ Fontes de Financiamento 

(caso existam) 

O título do resumo deve conter 

obrigatoriamente a indicação 

do tipo de revisão realizada 

(sistemática ou narrativa). O 

resumo deve conter 

obrigatoriamente os seguintes 

parâmetros: 

✓ Introdução 

✓ Objetivos 

✓ Descrição da metodologia 

de pesquisa (análise 

bibliográfica seguida, 

fontes, motores de busca, 

palavras chave, período de 

análise, idioma) 

✓ Resultados/Discussão 

✓ Implicações clínicas  

✓ Conclusões 

Devem estar fundamentados 

na literatura atual pela sua 

originalidade ou raridade, 

interesse científico ou 

pedagógico para a Medicina 

Dentária, e devem ainda 

conter os seguintes 

parâmetros: 

✓ Introdução 

✓ Descrição do caso clínico 

✓ Discussão 

✓ Conclusões 

 

 

10. A bibliografia do resumo deve obedecer ao Estilo bibliográfico Vancouver. 

11. A informação de aceitação ou recusa dos trabalhos submetidos será efetuada para o 

endereço eletrónico do primeiro autor, até ao dia 9. 
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II) Fase De Apresentação de Posters 

1. A apresentação do poster será feita em formato digital, numa plataforma online, a 20 

de abril de 2022. No entanto, os posters serão expostos durante todo o tempo 

determinado pela Comissão Organizadora, no local do programa principal do evento 

(Associação Nacional de Jovens Empresários - ANJE), sendo que a responsabilidade de 

impressão dos mesmos é da Comissão Organizadora. 

2. A versão final do poster deverá ser enviada até às 23h59min do dia 18 de abril de 2022, 

para o e-mail saemd@anemd.pt. O título do e-mail deverá seguir a seguinte formatação: 

PosterFINAL-SAEMD+ENEMD – “Título do trabalho” – “Nome do apresentador”. 

3. A apresentação dos trabalhos deverá ser feita só com o auxílio de um poster e obedecer 

às seguintes regras: 

a. Idioma: Português ou Inglês 

b. Orientação: vertical 

c. Tamanho: 120x90cm 

4. Duração da apresentação: 8 minutos 

a. Apresentação: 5 minutos 

b. Discussão: 3 minutos 

5. Na apresentação estarão presentes o Júri, os candidatos a Concurso e ainda dois 

membros da Comissão Organizadora. 

6. Ao entrar no Concurso e concordar com este Regulamento, o participante concorda com 

a gravação da sua apresentação para possível divulgação em direto nas plataformas 

digitais do evento. 

7. No caso de impedimento do autor responsável pela apresentação, a sua substituição, 

por um coautor do trabalho que se encontre igualmente inscrito no V SAEMD e X 

ENEMD, poderá ser solicitada à Comissão Organizadora do congresso através do 

endereço de email: saemd@anemd.pt . 

8. Todas as apresentações são candidatas a prémio. 

9. Só serão entregues diplomas de participação aos autores que cumpram as presentes 
normas.  
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Artigo 7º - Avaliação e Júri 

1. Os trabalhos apresentados serão avaliadas por um júri, nomeado pela Comissão 

Organizadora, que selecionará os vencedores dos prémios. 

2. O Júri poderá solicitar ao autor esclarecimentos adicionais sobre o poster apresentado e 

formular questões acerca do mesmo no período de discussão. 

3. Na atribuição dos prémios, o júri terá como critérios gerais o mérito científico, a 
originalidade do tema, a relevância clínica do trabalho e a qualidade da apresentação do 
mesmo. 

4. Das decisões do Júri não cabe recurso. 

 

Artigo 8º - Prémios 

1. Os vencedores da Fase de Apresentação de Posters será anunciada na sessão de 

encerramento do V SAEMD e X ENEMD, a decorrer no dia 24 de abril de 2022. 

2. No caso dos posters que têm mais que um autor, será atribuído apenas prémio ao 

estudante que apresentar o respetivo trabalho, e que será igual no caso de trabalhos 

com um único autor. 

3. Os prémios a atribuir serão: 

Data Descrição Responsabilidade 

2 de abril de 2022 Submissão de Resumos Autores 

9 de abril de 2022 
Informação via e-mail da 

aceitação ou recusa dos trabalhos 
submetidos  

Comissão Organizadora 

18 de abril de 2022 
Data-limite para envio da versão 

final dos Posters 
Autores 

20 de abril de 2022 Apresentação dos Posters Autores 

23 de abril de 2022 Afixação dos Posters Comissão Organizadora 

24 de abril de 2022 
Anúncio dos vencedores e 

entrega dos prémios 
Comissão Organizadora 

24 de abril de 2022  Remoção dos Posters Autores 
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a. 1º lugar: Escova Elétrica Oral B e divulgação do poster no jornal Dentistry 

b. 2º lugar: Kit de branqueamento Two Medical  

c. 3º lugar: Kit de produtos Colgate 

4. Os prémios serão entregues presencialmente aos estudantes, na sessão de 

encerramento do V SAEMD e X ENEMD. Se o estudante com direito a prémio não estiver 

presente no momento de entrega do mesmo, o prémio será enviado para morada à 

escolha do autor. 

5. Todos os estudantes que apresentarem Poster na Fase de Apresentação de Posters 

receberão um diploma de participação. 

 

Artigo 9.º Proteção de Dados Pessoais 

A participação no Concurso pressupõe a aceitação e o conhecimento do seguinte: 

1. Para efeitos de inscrição no Concurso serão recolhidos e armazenados os seguintes 

dados pessoais: nome, e-mail e número de telemóvel. 

2. Os dados pessoais serão recolhidos e tratados pela Comissão Organizadora, com 

respeito pelo novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

3. O fornecimento dos dados pessoais é necessário e obrigatório para efeitos de 

processamento de toda a dinâmica do Concurso e apuramento dos vencedores. 

4. Em função da natureza do Concurso, a Comissão Organizadora poderá solicitar aos 

participantes a recolha e armazenamento de outros dados pessoais que não os descritos 

no ponto 1, para a qual será sujeita a consentimento prévio sendo que os participantes 

serão atempadamente informados da(s) sua(s) finalidade(s). 

Artigo 10º - Disposições Finais 

Todos os casos omissos e eventuais alterações ao presente Regulamento serão deliberados 

pela Comissão Organizadora do V SAEMD. 

Caso tenha alguma questão, poderá contactar a Comissão Organizadora através do seguinte 

e-mail: saemd@anemd.pt . 

 

Coimbra, 23 de fevereiro de 2022 

A Presidente da Comissão Organizadora do V SAEMD e X ENEMD, 

Beatriz Borges 
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ANEXO I 

Declaração de Conflito de Interesses 

 

Eu, ____________________________________________________________, portador do 

documento de identificação nº ______________, válido até _________________, declaro que:  

 

(Assinale com um X no quadrado que corresponde à situação que se aplica a si) 

  Tenho um potencial conflito de interesses com a participação no Concurso de Posters  

1. Entidade com a qual tenho contrato oficial ou interesses privados: 

______________________________________________________________________________ 

2. Descrição Breve da situação de conflito 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Não tenho qualquer potencial conflito de interesses na participação no Concurso de 

Posters. 

 

 

 ______________________________________ (Assinatura do candidato) 

 _________________, _____/______/________ 
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