
Regulamento Poster Week  

ESTeSC-Coimbra Health School 
 

 

1. Âmbito 

A Poster Week da Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Coimbra (ESTeSC-

Coimbra Health School), adiante designada 

Poster Week, tem como objetivo pedagógico 

incentivar e estimular as capacidades de 

apresentação pública de trabalhos científicos 

e/ou técnicos. Este evento procura, ainda, ser 

um espaço de divulgação de ciência e da 

formação científica dos alunos em formação 

ou recém-licenciados na ESTeSC-Coimbra 

Health School. 

 

2. Periodicidade 

A Poster Week realizar-se-à de forma bianual, 

uma em cada um dos semestres letivos. Cada 

edição da Poster Week será numerada 

sequencialmente. As datas de cada edição 

serão oportunamente divulgadas no respetivo 

edital. 

 

3. Entidade Promotora 

A organização e regulamentação da Poster 

Week é da responsabilidade da Comissão de 

Coordenação e Pedagógica da mesma, em 

articulação com o Presidente da ESTeSC-

Coimbra Health School. 

 

4. Participantes 

A Poster Week estará aberta a inscrições dos 

seguintes membros da comunidade escolar: 

a. Alunos inscritos nas unidades 

curriculares (UC) aderentes, tendo, 

em regra, carácter obrigatório e 

fazendo parte da avaliação na 

respetiva UC e/ou curso; 

 

 

 

 

 

 

 

b. Os trabalhos poderão ser 

multidisciplinares se as UC o 

permitirem; 

c. Alunos na UC “Investigação 

Aplicada”, tendo por objetivo a 

divulgação dos projetos em 

desenvolvimento e/ou desenvolvidos, 

bem como apresentação do estado da 

arte na área de investigação. 

d. Alunos de Estágio, tendo por objetivo 

estimular a divulgação dos resultados 

obtidos e da aprendizagem efetuada. 

Sugere-se a apresentação no 

semestre seguinte à conclusão do 

Estágio. 

A seleção e avaliação dos trabalhos 

apresentados é da responsabilidade do titular 

das UC envolvidas.  

Serão emitidos certificados aos autores cuja 

participação não constitua um elemento de 

avaliação da disciplina.  

A apresentação de trabalhos deve estar 

devidamente enquadrada na FUC da 

disciplina. 

 

5. Abstracts 

Os participantes deverão submeter o abstract 

em inglês, até ao máximo de 250 palavras, na 

plataforma digital disponibilizada no respetivo 

edital. 

Todos os abstracts serão incluídos no 

Abstract Book, de acesso público no 

Repositório Comum do IPC (RCIPC) 

(https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/19051). 

 

 

 

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/19051


 

 

6. Posteres 

Os posteres deverão ser redigidos em 

Português ou em Inglês, sendo efetuada uma 

discriminação positiva para aqueles redigidos 

em inglês. Deverá ser utilizado o modelo 

disponibilizado, seguindo os seguintes 

critérios: 

 

Os posteres deverão ser elaborados, 

utilizando o modelo enviado previamente aos 

participantes ou disponível na página da 

Poster Week  

https://www.estesc.ipc.pt/index.php/escola/grupos-

e-projetos/poster-week/ : 

• na horizontal (4:3);  

• composição definida previamente 

pelo(a) responsável da UC; 

• para uma boa leitura do poster possa 

ser efetuada, sugere-se que se utilize 

“Arial” ou similar como tipo de letra, 

tamanhos diferenciados para título, 

subtítulos e textos. Na legenda de 

possíveis gráficos e imagens o 

tamanho da letra utilizado deve ser 

inferior. 

• incluir o nome do(s) autor(es) e da 

instituição. Esta deve encontrar-se 

disposta debaixo do título e com um 

tamanho de letra inferior ao utilizado 

no texto. 

• incluir o logótipo da instituição e da 

Poster Week, preferencialmente no 

canto superior esquerdo e direito, 

respetivamente do poster; 

• utilizar o Sistema Internacional de 

Unidades (SI), e evitar o uso de 

abreviaturas. 

• a versão final do poster deverá ser 

enviada em suporte digital (.jpeg) para 

disponibilização on-line em 

plataforma a indicar posteriormente.  

 

 

 

7. Apresentação dos posteres 

Os posteres serão apresentados em formato 

digital em sessão disponibilizada para o efeito 

durante o evento. Os posteres ficarão ainda 

disponíveis on-line para consulta, em 

endereço a divulgar. 

 

8. Avaliação 

A avaliação dos posteres, será efectuada 

pelo(a) docente da UC e/ou por um júri por 

ele(a) designado, atendendo aos critérios da 

UC em causa ou previamente estabelecidos. 

 

https://www.estesc.ipc.pt/index.php/escola/grupos-e-projetos/poster-week/
https://www.estesc.ipc.pt/index.php/escola/grupos-e-projetos/poster-week/

