GUIDELINES CONCURSO DE PAPERS (CdP)
a) Quem pode participar? Poderão participar na primeira edição do CdP os estudantes

pertencentes aos 2º, 3º, 4º e 5º anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
(MICF) das Instituições de Ensino Superior (IES) dos sete Membros da APEF, mediante
inscrição prévia. Todos os alunos poderão assistir à Final do mesmo.
b) Quando e como posso participar? As inscrições para o CdP, a realizar durante o mês de

abril, serão feitas num formulário online geral para todos participantes, disponibilizado no

site da APEF. Os participantes deverão anexar o seu paper nesse mesmo formulário.
c) Como deve estar organizado o meu paper? Todos os papers deverão estar redigidos em

português ou inglês respeitando os tópicos mencionados no Regulamento Interno (RI).
Apresentamos um modelo padrão de como os trabalhos devem ser organizados. No
entanto, cada participante tem total liberdade para organizar o seu trabalho de outra forma,
desde que respeite os tópicos e temas supracitados.
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d) Quais os temas que posso abordar? Os trabalhos realizados deverão incidir sob uma

das seguintes temáticas: O Futuro da Farmácia Comunitária, Equidade no Acesso aos
Cuidados de Saúde ou na Relação entre Farmacologia e Farmácia Comunitária.
e) O que será avaliado na Fase Eliminatória? Será avaliada a veracidade da informação

científica dos trabalhos.
f) Quem irá avaliar os trabalhos? O formato adotado incluirá a avaliação dos papers por

um júri constituído pela CNaPE, dois elementos da DAPEF e três profissionais
especializados nos temas a concurso.
g) Quando sei se passei à Fase Nacional? A Fase Eliminatória decorrerá via online, durante

o mês de maio, sendo os resultados revelados em data a definir desse mesmo mês.
h) Como irá decorrer a Final Nacional? A Final Nacional irá ocorrer no Congresso

Nacional das Farmácias 2018, em Lisboa de 18 a 20 de outubro, onde será feita a avaliação
dos três papers provenientes da Fase Eliminatória e eleito um trabalho vencedor, por um júri
que incluirá um elemento em representação da Associação Nacional das Farmácias
(ANF), um elemento em representação da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e um elemento
da Sociedade Portuguesa de Farmacologia.
i) Como serão reconhecidos os vencedores do CdP? Pretende-se reconhecer

publicamente os três primeiros classificados na III Gala Solidária da APEF, assim como
divulgar os seus trabalhos na revista REFlexus. De acrescentar que o primeiro classificado
será revelado e premiado, em momento oportuno, também no decorrer da Gala Solidária.
j) O presente documento serve para explicitar alguns detalhes que possam estar omissos

no (RI) da atividade, tendo ainda o intuito de orientar a participação no CdP. A consulta
destas guidelines não substitui a leitura do RI mencionado, de forma a uma total clarificação
dos moldes em que o CdP se realiza.
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Contactos
Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia
Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos, Rua António Cândido, 154
4200-074 Porto
Departamento de Política Educativa (DPE)
Rodrigo Dias Almeida

Endereço eletrónico: dpe@apef.pt
Contacto telefónico: 939521923

Site: www.apef.pt
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