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As VII Jornadas do Internato Médico do Algarve (JIMA) irão decorrer nos dias 20 a 21 de 

setembro de 2019 na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve em Faro, com Cursos Longos 

a decorrer nos dias 18 e 19 de setembro. “De Internos para Internos”, estas Jornadas reúnem 

os colegas internos dos Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares, abordando questões 

pertinentes e atualizadas no contexto da formação médica pós-graduada. 

A comissão científica das Jornadas pretende abrir um espaço à apresentação de trabalhos 

sob a forma de comunicação oral e poster, permitindo a divulgação de projetos e iniciativas 

de natureza científica na área das ciências médicas. 

 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

› O autor que submete o trabalho deve estar inscrito nas Jornadas. 

› Cada autor pode participar na realização de mais do que um trabalho. 

› Os resumos devem ser redigidos em português ou inglês. 

› Os resumos só podem ser submetidos em suporte informático, formato PDF para o 

submissoesjima@gmail.com até ao dia 25 de agosto de 2019, às 23:59.  

o Devem ser enviados dois ficheiros, o primeiro deverá conter o nome dos 

autores do trabalho e o segundo não deverá ser identificado, para ser 

posteriormente enviado aos membros do júri anonimamente. 

› Os resumos podem ter um máximo de 5 autores. 

› Deve ser indicada no corpo do email enviado e no início do resumo a forma de 

apresentação preferencial: Comunicação Oral ou Poster. 

› O resumo deve conter no máximo 500 palavras, não incluindo forma de 

apresentação, título e autores. 

› Não deve conter referências bibliográficas nem subtítulos. 

› Não devem ser utilizadas abreviaturas não consagradas e acrónimos; 

› Deve apresentar 3 a 5 palavras-chave. 

› Os resumos submetidos deverão ser incluídos numa das seguintes categorias,  

o Investigação Científica; 

o Revisão de Temas; 

o Relato de Caso Clínico. 

› Os resumos deverão ser estruturados de acordo com os seguintes tópicos: 

o Forma de apresentação preferencial: Comunicação Oral ou Poster. 
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o Identificação: apelido, seguido da(s) inicial(ais) do(s) primeiro(s) nome(s), 

escrita em letra maiúscula (no caso de haver mais do que um autor, a sua 

identificação deve ser separada por ponto-e-vírgula), filiação e local de 

trabalho, contacto eletrónico do autor. (Ex: VAZ DI, Interno de MGF2, USF 

Lauroé, ACES Central Algarve). 

o Título 

o Corpo do resumo:  

▪ Investigação e Revisão de Temas – Introdução, Objetivos, 

Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusão. 

▪ Relato de Caso Clínico – Enquadramento, Descrição do caso, 

Discussão. 

▪ Estes elementos devem estar devidamente identificados e em 

parágrafos diferentes. 

› Deve estar escrito em letra tipo Arial, tamanho 10, espaçamento 1,5, formato 

justificado. 

 

REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DE RESUMOS  

 

› Os elementos do júri desempenham atividade profissional nos cuidados de saúde 

primários e hospitalares, externos à comissão organizadora das Jornadas. 

› Os resumos que cumpram os critérios anteriormente definidos serão avaliados 

cegamente, segundo originalidade e atualidade do tema, adequação/qualidade da 

metodologia, clareza e relevância dos resultados, rigor científico, conclusões e 

implicações para a prática clínica. 

› Serão selecionados para comunicação oral os melhores quatro resumos submetidos 

nessa categoria.  

› Os resumos submetidos para comunicação oral podem ser propostos para 

apresentação sob a forma de poster. 

› Os autores dos resumos selecionados serão contactados via e-mail até ao dia 8 de 

setembro de 2019. 

› Os elementos da Comissão Organizadora das JIMA não podem subter trabalhos 

como primeiro autor. 

› As deliberações do Júri são definitivas, delas não cabendo qualquer espécie de 

recurso. 
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REGULAMENTO PARA COMUNICAÇÃO ORAL 
 

› A comunicação oral deverá ser estruturada de acordo com as normas estipuladas 

para os resumos e segundo os tópicos (Investigação, revisão de temas, etc.). 

›  As comunicações orais que forem selecionadas, deverão ser enviados em formato 

PowerPoint, por via email, para: submissoesjima@gmail.com, até dia 18 de 

setembro de 2019. 

› A comunicação oral não deverá ultrapassar os 10 minutos, com 5 minutos de 

discussão.  

› O Júri de apreciação das comunicações orais será o mesmo da seleção dos resumos. 

› O(s) autor(es) de cada comunicação oral deverão comparecer nos horários 

comunicados antecipadamente. 

› Serão atribuídos prémios aos dois melhores trabalhos. Serão considerados: o 

resumo submetido e a comunicação realizada.  

o Primeiro prémio:  

▪ 200€ 

▪ Publicação na revista Algarve Médico  

▪ 1 semana em ISLA Canela em época baixa (oferta do Sindicato 

Independente dos Médicos) 

o Segundo prémio:  

▪ Publicação na revista Algarve Médico 

▪ Inscrição nas próximas JIMA 

› Antes da sessão de Encerramento, serão anunciados os dois vencedores. 

› Todos os autores das comunicações orais serão certificados.  

 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE POSTERS 

 

› A elaboração do poster deve atender ao cumprimento dos seguintes aspetos: 

o Referência às Jornadas (inclusão do logotipo); 

o Nome do autor e coautores e respetivas instituições; 

o Organização do poster segundo a divisão anteriormente estipulada para o 

resumo; 

o As referências bibliográficas devem constar na parte inferior do poster; 

o Dimensões: 120cm de altura x 90cm de largura; 

o O conteúdo do poster deverá ser legível a uma distância de 2 metros. 
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› A comissão científica reserva o direito de não expor posters que apresentem 

manifesta falta de qualidade gráfica ou de conteúdo científico. 

› Os autores deverão providenciar a fixação do poster no dia 20 de setembro até às 

10h. 

› Serão selecionados 5 posters para apresentação oral, no dia 21 de setembro 

durante o coffee-break da manhã.  

› O Júri de apreciação dos posters será o mesmo da seleção dos resumos. 

› Os posters selecionados para a apresentação serão divulgados nas redes sociais das 

Jornadas, durante o workshop da manhã de dia 21 de setembro, e com envio de e-

mail para o autor.  

› A apresentação oral do poster deverá ficar a cargo apenas do primeiro autor, sendo 

limitada a 5 minutos, com 3 minutos de discussão. 

› O(s) autor(es) de cada poster deverão comparecer nas datas e horários 

comunicados previamente.  

› Serão atribuídos prémios aos dois melhores trabalhos. Serão considerados: o 

resumo submetido, o poster exposto, a apresentação/discussão do mesmo.  

o Primeiro prémio:  

▪ 100€ 

▪ Publicação na revista Algarve Médico  

▪ 1 semana em ISLA Canela em época baixa (oferta do Sindicato 

Independente dos Médicos) 

o Segundo prémio: 

▪ Publicação na revista Algarve Médico 

▪ Inscrição nas próximas JIMA 

› Antes da sessão de Encerramento, serão anunciados os dois vencedores. 

› Todos os autores dos posters serão certificados.  

› Os posters deverão ser retirados do local de exposição no final das Jornadas, sob o 

risco da comissão organizadora lhes dar o destino que desejar caso permaneçam 

expostos após essa data. 

 


