
 

 
 Regulamento para a submissão de Comunicações Livres (Oral / e-Póster) no III 

Congresso da Associação das Unidade de Cuidados na Comunidade 
17 e 18/03/2022 

 
 

Convidamo-lo a participar no III Congresso da Associação das Unidade de Cuidados na 

Comunidade, com a apresentação dos resultados do seu estudo, reflexão e/ou experiência 

através de comunicação oral ou de e-póster, que terá a oportunidade de debater, podendo 

ser individualmente ou em grupo. 

A inscrição no congresso de todos os autores é condição obrigatória para a submissão de 

apresentações no III Congresso da AUCC.  

1 - Os conteúdos são no âmbito dos Cuidados de Saúde Primários. Os trabalhos submetidos 

poderão ser Trabalhos de Investigação, Garantia da Qualidade, Revisão, Casos clínicos e 

Projetos de Intervenção. Os mesmos devem ser originais e serão selecionados em função 

dos seguintes critérios:  

a) relevância do estudo;  

b) clareza dos objetivos;  

c) procedimentos metodológicos;  

d) conteúdo científico e originalidade;  

e) adequação do tema ao encontro.  

 

2. A proposta de submissão deverá ser composta por:  

2.1. Resumo enviado, para formulário próprio, até às 23h59 do dia 1 de março de 2022 para  

https://forms.gle/KXQnvaHRiD7hhPVV9 

 

(caso não seja possível pode enviar para eventos@aucc.pt) 

contendo:  

2.1.1. Título do póster / ou comunicação livre  

2.1.2. Identificação dos autores (nome, morada, telefone, e-mail, local de trabalho, o 

primeiro autor será o apresentador;  

2.1.3. Corpo de texto com Introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão ou 

implicação para as práticas;  

2.1.4 - A submissão de trabalhos faz-se com apresentação de um resumo em documento de 

Word, Times New Roman 12pt, justificado, com espaçamento de 1,5 linhas, e deverá conter 

no máximo 350 palavras onde apenas são incluídas o texto referente as partes do resumo, 

seguida da apresentação das referências com a Norma APA 7ª ed.  

 

3. A estrutura sugerida para:  

Trabalho de investigação: Introdução (com objetivos do estudo), Métodos (com menção de 

tipo de estudo, Local, População), Resultados e Discussão/Conclusão;  

Revisão: Introdução, Métodos (incluir processos utilizados para a pesquisa bibliográfica -

período a que diz respeito a revisão, bases de dados consultadas, descritores utilizados para 

https://forms.gle/KXQnvaHRiD7hhPVV9


a pesquisa e critérios usados para a seleção de fontes documentais), Corpo da Revisão e 

Conclusões;  

Relato de caso: Introdução, Descrição do caso e Comentário.  

4. Nas comunicações orais, o preletor deverá fazer uso de datashow, sendo o tempo 

máximo de exposição de 10 minutos.  

5. Os posters serão aceites em formato digital com orientação vertical, dimensão 38,1 x 

54,681 cm. Deve ser elaborado no programa Power Point, e enviado em PDF.  

 

6. Ao autor principal será informado via e-mail se a sua comunicação foi selecionada para 

apresentação e qual o formato de divulgação, até ao dia 10 de março 2022. 

 

7. A seleção e apreciação dos trabalhos é da responsabilidade da Comissão Científica do III 

Congresso AUCC e dos resultados não haverá recurso. 

 

8. Será eleita a melhor comunicação oral e o melhor poster, aos quais será atribuído uma 

declaração. A declaração e o prémio serão entregues aos autores presentes na cerimónia 

de encerramento do Congresso – dia 18/3/2022 às 17h.  

9. Os elementos da comissão científica e organizadora podem participar com comunicações 

livres e/ou pósteres, mas os seus trabalhos não vão a concurso. 

10. Podem ser submetidos mais do que um trabalho, pelos mesmos autores, desde que os 

mesmos não contenham dados iguais ou semelhantes. 

11. Cada trabalho poderá ter no máximo 6 autores e ser redigido em português. O mesmo 

autor só pode apresentar até 2 comunicações orais. 

12. Se possível, as apresentações selecionadas devem ser enviadas para eventos@aucc.pt 

até às 23h59 do dia 15/03/2022. 

13. Serão selecionadas 5 comunicações livres para apresentação no dia 17/3/2022 às 17h00. 

Os posters serão expostos durante todo o evento. 

14. Todos os trabalhos selecionados terão declaração de participação. 

 

mailto:eventos@aucc.pt

