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Regulamento de Inscrições  

 

XXXII Jornadas de Terapêutica 

23, 24 e 25 de abril de 2020 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

1. O presente regulamento aplica-se exclusivamente ao processo de inscrição nas XXXII 

Jornadas de Terapêutica.  

 

Artigo 2º 

Inscrições 

1. O processo de inscrições será responsabilidade da Comissão Organizadora das XXXII 

Jornadas de Terapêutica e do Secretariado de Anestesia do Centro Hospitalar 

Universitário do Porto, adiante designado por CHUP.  

2. As inscrições para participação nas Jornadas de Terapêutica destinam-se aos 

estudantes do ciclo clínico (4º, 5º e 6º anos) do Mestrado Integrado em Medicina do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP), 

estudantes de outras Escolas Médicas Nacionais e Internacionais e a Profissionais 

médicos (Internos de Formação Geral, Internos de Formação Específica ou 

Especialistas). 

3. Não existe limite de vagas para as sessões científicas. As vagas para os cursos satélite 

estão limitadas a 180 participantes. 

4. As inscrições serão divididas em duas partes:  

a. A primeira destina-se ao preenchimento de um formulário com dados pessoais, 

sendo a data e hora de conclusão do preenchimento do formulário o critério para a 

ordem de seriação de inscrições nos cursos satélite. 

b. A segunda não será dependente de tempo, sendo dedicada à escolha dos 

cursos satélite, de acordo com a ordem obtida na primeira parte. São aqui 

contempladas ainda a escolha de opções relativas ao programa cultural e restrições 

alimentares. 

5. As inscrições decorrerão em primeira e segunda fase, sendo a última dedicada ao 

preenchimento de vagas sobrantes. 
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6.  A primeira fase de inscrições terá início no dia 17 de março de 2020, às 21 horas, e 

terminará no dia 21 de março de 2020, às 21 horas. 

a. 1ª parte da primeira fase de inscrições terá início dia 17 de março, às 21 horas, 

e terminará dia 19 de março, às 18 horas.  

b. A 2ª parte da primeira fase de inscrições terá início dia 19 de março, às 21 horas, 

e terminará no dia 21 de março, às 21 horas. 

7. A segunda fase de inscrições terá início dia 29 de março de 2020, às 21 horas, e 

terminará no dia 31 de março às 21 horas. 

a. A 1ª parte da segunda fase de inscrições terá início dia 29 de março, às 21 horas, 

e terminará dia 30 de março às 20 horas. 

b. A 2º parte da segunda fase de inscrições terá início dia 30 de março às 21 horas 

e terminará dia 31 de março, às 21 horas. 

8. As inscrições serão feitas mediante preenchimento de um formulário disponível online 

num documento Google Forms disponível no website (www.jornadasdeterapeutica.pt) e 

com link na página do Facebook das XXXII Jornadas de Terapêutica. 

9.  Aquando do preenchimento do formulário de inscrição da 1ª parte das inscrições é 

OBRIGATÓRIO o preenchimento CORRETO E INTEGRAL dos seguintes campos: 

a. Nome completo; 

b. E-mail; 

c. Número de telemóvel; 

d. Tipo de inscrição: 

1. Estudante ciclo clínico do ICBAS inscritos na UC Terapêutica Geral 

I/Terapêutica Geral II; 

2. Estudante ciclo clínico do ICBAS não inscritos na UC Terapêutica Geral 

I/Terapêutica Geral II; 

3. Estudantes de outras Escolas Médicas; 

4. Profissionais Médicos (Internos de Formação Geral, Internos de Formação 

Específica ou Especialistas). 

 

O preenchimento incorreto e parcial dos campos supracitados poderá levar à 

anulação da inscrição. 
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10. Os concorrentes do Prémio Silva Araújo (PSA) que não tenham efetuado a sua inscrição 

através do Google Forms disponível no website e Facebook das XXXII Jornadas de 

Terapêutica até às 21 horas do dia 31 de março de 2020, poderão fazê-lo 

excecionalmente através do e-mail inscricoes.jornadasterapeutica@gmail.com até ao 

dia 3 de abril de 2020. É de relembrar que pelo menos um autor do trabalho terá de 

estar inscrito nas XXXII Jornadas de Terapêutica para validar a submissão do trabalho, 

de acordo com o regulamento do PSA. 

 

Artigo 3º 

Inscrições nos Cursos Satélite 

1. Os cursos satélite realizar-se-ão durante a manhã de dia 25 de abril (sábado) de 2020. 

2. Cada curso terá dois turnos, entre os quais existirá um coffee break, possibilitando a 

participação de um maior número de formandos. Cada turno terá a duração máxima de 

2 horas. 

a. Turno 1: decorrerá entre as 8h30 e as 10h30; 

b. Turno 2: decorrerá entre as 11h00 e as 13h00. 

3.  É obrigatória a presença dos participantes 10 minutos antes (pelas 8h20 e 10h50, 

respetivamente) para a realização da chamada. 

4.  Os participantes serão distribuídos de acordo com a ordem de preferência e das vagas 

existentes por sessão: 

A. ABCDE 

a. Coordenação/Formação: Dra. Joana Varandas, Dra. Patrícia Veiga, Dr. 

Rui Pereira; 

b. Vagas: 12 

B. Acessos e Outras Técnicas I: Acesso Venoso Periférico e Acesso Venoso 

Central 

a. Coordenação/Formação: Enf. Filipe Franco e Dra. Joana Almeida; 

b. Vagas: 12 

C. Acessos e Outras Técnicas II: Acessos Arteriais 

a. Coordenação/Formação: Dra. Raquel Dias; 

b. Vagas: 9 

D. Acupuntura Médica  

a. Coordenação/Formação: Dra. Isabel Alexandra Santos e Dra. Patrícia 

Sant’Ana Ramos; 

b. Vagas: 11 
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E. Anatomia Patológica - Abordagens Práticas 

a. Coordenação/Formação: Prof. Doutor Rui Henrique; 

b. Vagas: 13 

F. Cirurgia Cardíaca 

a. Coordenação/Formação: Doutor Ricardo Ferraz; 

b. Vagas: 10 

G. EcoFast 

a. Coordenação/Formação: Dr. César Vidal; 

b. Vagas: 11 

H. Exame Neurológico 

a. Coordenação/Formação: Dra. Joana Damásio; 

b. Vagas: 8 

I. Fios e Suturas 

a. Coordenação/Formação: Dr. Carlos Magalhães; 

b. Vagas: 10 

J. Laparoscopia 

a. Coordenação/Formação: Dra. Isabel Mesquita; 

b. Vagas: 7 

K. Medicina Desportiva: Lesão do joelho no desportista 

a. Coordenação/Formação: Doutor Ricardo Rodrigues-Pinto; 

b. Vagas: 11 

L. Oftalmologia 

a. Coordenação/Formação: Dra. Ana Carolina Abreu e Dr. João Coelho; 

b. Vagas: 8 

M. Palpação Mamária 

a. Coordenação/Formação: Dr. José Preza Fernandes; 

b. Vagas: 4 

N. Palpação Testicular 

a. Coordenação/Formação: Doutor La Fuente de Carvalho; 

b. Vagas: 4 

O. Parto e Semiologia Ginecológica 

a. Coordenação/Formação: Dra. Rosa Zulmira Macedo; 

b. Vagas: 11 
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P. Pneumologia 

a. Coordenação/Formação: Doutor Fernando Guedes, Dr. Tiago Oliveira e 

Dr. Ricardo Quita; 

b. Vagas: 9 

Q. Pulsos, Isquemia Aguda e EcoDoppler 

a. Coordenação/Formação: Dr. Luís Loureiro; 

b. Vagas: 9 

R. Técnicas de Trauma Pré-Hospitalar 

a. Coordenação/Formação: Dra. Lara Marcelo; 

b. Vagas: 9 

S. Técnicas Invasivas - Punção Lombar e Algaliação 

a. Coordenação/Formação: Dra. Ângela Mendes e Dr. Avelino Fraga; 

b. Vagas: 12 

5. Ressalva-se que, por motivos externos à Comissão Organizadora, poderão ocorrer 

alterações no número de vagas específicas de cada curso satélite, sendo sempre 

garantido o total de 180 vagas por cada turno. 

6.  Cada participante poderá inscrever-se em dois cursos satélite, para os quais indicará 

uma ordem de preferência na 2ª parte da inscrição. 

7. O critério para ocupação de vagas é a hora de submissão do formulário correspondente 

à 1ª parte, da respetiva fase de inscrição Os estudantes inscritos na Unidade 

Curricular de Terapêutica Geral I ou II do Mestrado Integrado em Medicina do 

ICBAS-UP têm prioridade na ocupação das vagas dos cursos satélite em relação 

aos demais participantes. 

8. Os critérios de desempate na seriação serão o correto preenchimento de todos os dados 

do formulário e, se necessário, sorteio que se realize à responsabilidade da Comissão 

Organizadora.  

9. Após a divulgação das colocações individuais nos cursos satélite não serão permitidas 

permutas entre inscritos. 

  

Artigo 4º 

Inscrição no Jantar de Gala e Festa 

1. O número de participantes no Jantar de Gala é limitado a 300 participantes, pelo que os 

estudantes inscritos nas Unidades Curriculares de Terapêutica Geral I ou II do Mestrado 

Integrado em Medicina do ICBAS-UP que se venham a inscrever nas Jornadas têm 

prioridade na ocupação dos lugares disponíveis, em relação aos restantes participantes. 
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2. Pessoas não inscritas nas Jornadas poderão comparecer no Jantar de Gala e/ou Festa, 

que ocorrerá sábado à noite (dia 25 de abril), mediante o número de vagas sobrantes. 

3. As inscrições exclusivamente para o Jantar de Gala e/ou Festa, das XXXII Jornadas 

de Terapêutica, terão início às 21 horas de dia 12 de abril de 2020 e terminarão no dia 

14 de abril de 2020 às 21 horas. As mesmas deverão ser efetuadas através de um 

Google Forms que será disponibilizado online no website e com link no Facebook das 

XXXII Jornadas de Terapêutica. 

4. Os inscritos apenas no Jantar de Gala e/ou Festa devem efetuar o pagamento, em 

numerário, no Secretariado de Anestesiologia do CHUP entre os dias 15 e 17 de abril 

de 2020, das 08h00-16h00. 

 

Artigo 5º 

Pagamento 

1. A inscrição só é validada após pagamento da inscrição e caução. 

2. A inscrição nos cursos satélite está associada ao pagamento de caução no valor 

de 10 euros. 

3.  Inscrições com Jantar de Gala: 

i. Estudante ciclo clínico do ICBAS: 25 + 10 (caução de cursos satélite) = 35 euros; 

ii. Estudantes de outras Escolas Médicas: 35 + 10 (caução de cursos satélite) = 45 

euros; 

iii. Profissionais Médicos (Internos de Formação Geral, Internos de Formação 

Específica ou Especialistas): 50 + 10 (caução de cursos satélite) = 60 euros. 

4. Inscrições sem Jantar de Gala: 

i. Estudantes do ciclo clínico do ICBAS: 20 + 10 (caução de cursos satélite) = 30 

euros; 

ii. Estudantes de outras Escolas Médicas: 30 + 10 (caução de cursos satélite) = 40 

euros; 

iii. Profissionais Médicos (Internos de Formação Geral, Internos de Formação 

Específica ou Especialistas): 45 + 10 (caução de cursos satélite) = 55 euros. 

5. As inscrições incluem 2 almoços, 4 coffee-breaks, Reco Regional, Porto Tónico e 

inscrição em 2 cursos satélite, certificados e material didático. 

6.  A escolha de transporte, caso exista, implica o pagamento de uma caução no valor de 

5 euros. 

a. A escolha de transporte com trajeto da Quinta do Jordão – Palácio de Cristal 

implica um custo acrescido ainda a definir, não superior a 3,5 euros. 
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7. Quanto ao valor do programa cultural sem inscrição nas Jornadas de Terapêutica, 

existirão 2 modalidades: 

a. Jantar de Gala + Festa: 20 euros 

b. Festa (inclui bar aberto e buffet de sobremesas): 10 euros 

8. O valor da inscrição nas Jornadas de Terapêutica com Jantar de Gala já inclui o valor 

da Festa. 

9. O pagamento da inscrição de todos os estudantes do ICBAS deverá ser efetuado, em 

numerário, no Secretariado de Anestesiologia do Hospital Geral de Santo António - 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, entre os dias 23 e 27 de março de 2020 (para 

inscrições da primeira fase) e entre 1 e 3 de abril de 2020 (para inscrições da segunda 

fase), das 08h00-16h00.  

10. Os Estudantes de outras Escolas Médicas e Profissionais Médicos (Internos de 

Formação Geral, Internos de Formação Específica ou Especialistas) são os únicos que 

poderão efetuar pagamento por transferência bancária. Os dados serão fornecidos 

por e-mail após confirmação da inscrição. 

 

Artigo 6º 

Cauções 

1. O pagamento da caução (10 euros) referente aos dois cursos satélite, deve ser efetuado 

nos mesmos moldes referidos no artigo 5º, aquando o pagamento da inscrição. O não 

pagamento levará à anulação da inscrição. 

a. A caução dos cursos satélite será devolvida ao participante, salvo se este não 

comparecer a ambos os cursos satélite. 

2. O pagamento da caução (5 euros) referente aos transportes deve ser efetuado nos 

mesmos moldes referidos no artigo 5º, aquando o pagamento da inscrição. O não 

pagamento levará à perda da vaga. 

a. Esta será retida caso o participante não compareça nos transportes após a sua 

seleção ou caso ocorra qualquer dano no autocarro efetuado por participantes em 

específico. Se o custo dos estragos for superior ao valor da caução, o participante terá 

de pagar a totalidade dos mesmos.  

3. Ambas as cauções poderão ser levantadas na semana de 11 a 15 de maio de 2020 no 

Secretariado do Serviço de Anestesiologia do CHUP, entre as 08h00-16h00.  

4. Em caso de desistência não será devolvido o valor do pagamento da inscrição nem das 

cauções. 
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Artigo 7º 

Presenças e Certificados 

1. Para a obtenção do certificado de participação referente às sessões científicas das 

XXXII Jornadas de Terapêutica, os participantes deverão ter presenças em dois terços 

das sessões científicas e conferências. 

2. Pela participação nos cursos satélite obtém-se 2 certificados distintos, cada um 

referente ao curso satélite assistido pelo participante. 

 

Artigo 8º 

Responsabilização 

1. Cada participante é responsável por si, bem como pelos seus atos, pelo que a Comissão 

Organizadora e o Serviço de Anestesiologia não se responsabilizam por qualquer má 

conduta, nem por qualquer dano causado por este. 

  

Artigo 9º 

 Dúvidas 

1. Qualquer questão referente ao processo de inscrição deverá ser enviada para: 

inscrições.jornadasterapeutica@gmail.com, com o assunto “DÚVIDA-XXXII JT”.  

 

Artigo 10º 

 Casos Omissos 

1. A resolução de qualquer caso omisso presente neste regulamento caberá à Comissão 

Organizadora, sendo que deverão estar presentes para deliberação os membros 

responsáveis pelas inscrições e pelo menos um membro do Departamento relacionado 

com o respetivo caso. A resolução de qualquer caso omisso numa atividade específica 

incluirá também o membro da Comissão Organizadora responsável por essa atividade. 

 

Departamento de Secretariado e Contactos 

Comissão Organizadora das XXXII Jornadas de Terapêutica 

 Presidente: Dr. Jorge Neves dos Santos 
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