
NORMAS DE SUBMISSÃO DE PÓSTERES XI REUNIÃO SPOP 2023 

 

- Só serão aceites trabalhos na forma de poster na área científica de Odontopediatria. 

- A apresentação prévia dos trabalhos noutros eventos nacionais constitui critério de exclusão. 

- Cada trabalho poderá ter, no máximo, 7 autores. 

- Os posters poderão ser de investigação, revisão bibliográfica ou caso clínico. 

- A data definida como limite de submissão dos trabalhos é 11 de janeiro de 2023. 

- O parecer da Comissão científica será enviado até 31 de janeiro. O autor apresentador terá 

obrigatoriamente de estar inscrito na XI Reunião da SPOP até dia 5 de fevereiro.  

- Só serão avaliados os resumos e posters que cumpram as normas definidas na sua elaboração 

e submetidos através do preenchimento do formulário disponível no link que se encontra na 

página da SPOP (https://www.spop.pt/) 

- Será atribuído um prémio ao melhor póster. No final da reunião, a comissão científica 

anunciará o vencedor do prémio para melhor poster, considerando os seguintes critérios: 

1. Conteúdo científico  

2. Metodologia  

3. Relevância do tema 

4. Contribuição científica para a prática clínica 

5. Originalidade/ criatividade 

6. Apresentação e organização do póster 

7. Capacidade de argumentação 

 

NORMAS DE ELABORAÇÃO DOS RESUMOS E DOS PÓSTERES 

Até ao dia 11 de janeiro, deverão ser submetidos o Resumo do trabalho e a versão final do Póster 

em formato PDF. Para tal deverá ser preenchido o formulário disponível no link que se encontra 

na página da SPOP (https://www.spop.pt/) 

O resumo poderá ter, no máximo, 2800 carateres, incluindo espaços, e deverá ser redigido em 

português. O título poderá ter um máximo de 90 caracteres, incluindo espaços. 



Os pósteres deverão ter no máximo 120cm de altura x 80cm de largura e deverão estar expostos 

durante toda a Reunião da SPOP. O texto deverá apresentar-se legível a uma distância de 2 

metros. 

Do cabeçalho do póster deverá constar o título do trabalho, a identificação de todos os autores, 

títulos académicos e filiação (caso se aplique). O número de ordem, atribuído pela Comissão 

Científica, deverá constar no canto superior esquerdo do póster e a fotografia do autor 

apresentador no canto superior direito. O autor apresentador deve ser devidamente assinalado 

com um asterisco. 

Na parte inferior do póster devem constar 3-4 referências bibliográficas do trabalho. 

Os trabalhos de Investigação devem conter os itens: Introdução; Objetivos; Materiais e 

métodos; Resultados; Discussão; Conclusões; Implicações clínicas. Devem igualmente ser 

indicadas fontes de financiamento, se aplicável. 

Dos trabalhos de Revisão bibliográfica deverão constar: Introdução; Objetivos; Metodologia de 

pesquisa; Resultados; Conclusões; Implicações clínicas.  

Os Casos clínicos deverão conter os itens: Descrição do caso clínico; Discussão e Conclusões, e 

recomenda-se (mas não de forma exclusiva) que tenha, pelo menos, um ano de controlo 

clínico/radiográfico. 

 

DATAS-LIMITE IMPORTANTES: 

- Submissão do póster: 11 de janeiro de 2023. 

- Notificação da aceitação do trabalho por parte da Comissão científica: até 31 de janeiro 2023. 

- Inscrição do autor apresentador: 5 de fevereiro 2023 (link de inscrição em www.spop.pt). 

- No final da reunião, a comissão científica anunciará o vencedor do prémio para melhor poster. 

 

 

 

 


