NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE PÓSTERS A APRESENTAR NO 2º CIReS
O póster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda uma Introdução,
Discussão, Agradecimentos e um máximo de 4 Referências Bibliográficas.
O póster poderá incluir ainda imagens, figuras e gráficos.
No póster, deverão constar os nomes (primeiro e último) dos autores, a afiliação dos
autores (identificação da instituição), e e-mail.
O tamanho dos pósteres deve ser 90 cm de largura por 120 cm de altura e o respetivo
texto deverá ser facilmente legível a uma distância de 1 a 2 metros. Sugestão: Título =
Arial 60, Autores e instituição = Arial 36, Texto = Arial 24, Bibliografia = Arial 16. Usar
palavras maiúsculas somente para os títulos dos itens (INTRODUÇÃO,
METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÃO, etc.);
Espaçamento entre as linhas: dependerá da quantidade de texto, mas a sugestão padrão é
de 1,5.
O poster deverá ser entregue no secretariado do CIReS, no dia 6 de junho ou, logo ao
inicio da manhã, no dia 7 de junho.
Haverá discussão dos posters com os autores durante os coffee breaks.
Para que o poster seja apresentado, pelo menos um dos autores do mesmo deverá
estar inscrito e participar no Congresso.

Normas de Apresentação dos Posters Físicos
Os posters físicos deverão ser colocados, no poster board com número correspondente no
espaço próprio para o mesmo. Os posters não poderão exceder 80 cms de largura X 120 cms
de altura. O texto deverá ser facilmente legível a uma distância de 1 a 2 metros.
Os
posters deverão ser colocados na manhã do primeiro dia do Congresso, imperativamente até
às 09.00 de QuintaFeira, dia 26 de Outubro de 2017. Poderão ser retirados até às 13h00 de
dia 28 de Outubro. A Organização não se responsabiliza pelos posters não retirados. Haverá
discussão dos posters com os autores (Poster Tours), in loco, durante os coffee breaks,
organizados da seguinte forma:
Nome do Poster Tour: Horário do Tour: Números dos Posters: Poster Tour 1 ‐ Anca,
Traumatologia Quinta‐Feira, 26 de Outubro de 2017, 10.0010.30 P1‐P7; P51‐P63 Poster Tour
2 ‐ Avaliação de Dano, Joelho, Tornozelo e Pé Quinta‐Feira, 26 de Outubro de 2017,
16.0016.30 P8; P16‐P20; P42‐P50 Poster Tour 3 ‐ Investigação, Ombro e Cotovelo, Punho e
Mão Sexta‐Feira, 27 de Outubro de 2017, 09.30‐10.00 P15; P21‐P27; P34‐P41 Poster Tour 4
‐ Biomecânica, Coluna, Ortopedia Infantil, Tumores do Aparelho Locomotor Sexta‐Feira, 27
de Outubro de 2017, 16.00‐16.30 P9; P10‐P14; P28‐P33; P64P70
Haverá fita adesiva dupla
na sala de posters. Os autores são responsáveis pela colocação e retirada dos respetivos
posters. Para que o poster seja apresentado, pelo menos um dos autores do mesmo
deverá estar inscrito e participar no Congresso. Os certificados serão enviados por e‐mail,
para os autores, após o Congresso.
Só serão considerados os Posters e E‐Posters, em que
pelo menos um dos autores está inscrito, e tenha participado no Congresso.

