e-SIMPÓSIO

A ENFERMAGEM NA ERA
COVID-19
16 de abril de 2021

Critérios de avaliação dos pósteres
A – Apresentação / Estética
Equilíbrio “texto ” vs
“grá co”

A relação entre o texto e os elementos grá cos é equilibrada (50:50). O texto é sintético e pouco denso à leitura.

Ocupação do espaço e
alinhamento dos elementos

O espaço está bem ocupado e os elementos dispostos numa sequência lógica, com grá cos, mapas, tabelas e fotos de acordo
com o texto.
Não tem demasiado espaço “em branco” (<40%)

Design

Os elementos grá cos enquadram-se no fundo do poster. As cores utilizadas facilitam a leitura e estão bem conjugadas.

Facilidade de leitura do
texto
Originalidade /
Criatividade
Qualidade visual

O texto é facilmente lido a uma distância de 1,5m. Utiliza uma fonte legível e não é manuscrito.
Utiliza técnicas originais e criativas para representar a informação.
É apelativo. Chama a atenção e convida à sua leitura / observação. Não é “mais um poster.

B – Conteúdo
Título / subtítulo

Está bem enquadrado no espaço. É simples, legível e adequado ao que está representado. Respondem a “o quê?”, “quando?”
e “onde?”.

Conteúdo cientí co

O conteúdo é adequado ao contexto do CMRRC-RP.

E cácia da mensagem

O poster transmite e cazmente a mensagem para o qual foi criado. Lendo-o, tem-se a compreensão do que se trata. Não tem
detalhes desnecessários. Não falta informação relevante.

Correção

Não apresenta erros de ortogra a / gramaticais, nem erros cientí cos.

Autoria do conteúdo
textual

O texto é do autor do poster e não uma cópia ou tradução a partir de outras fontes.

Mapas, grá cos e imagens

A informação é legível. Têm título e legenda.

Conclusões

Apresenta conclusões não demasiado complexas.

Fontes e citações

Os elementos grá cos têm as fontes de onde foram retirados. As citações estão atribuídas ao seu autor.

Produtividade

O produto é coerente com o número de elementos do grupo e como tempo destinado à sua realização.

Comissão Cientí ca:
• Luís Pratas
• Ana Abreu
• Ana So a Matias
• Manuel Inocêncio
• Pedro Paulino Santos
• Sónia Catarina Freitas
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Presidente do Simpósio: Comissão Organizadora:
• Luís Pratas
• Luís Pratas
• Ana So a Matias
• Andreia Sansana
• Diogo Neves
• Luciana Ribeiro
• Sónia Catarina Freitas

Para inscrições, submissão de pósteres e
mais informações acerca do evento consulte
www.roviscopais.pt/simposiocovid

