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Artigo 1º 

(Âmbito geral) 
1. Serve o presente regulamento para definir o Pecha-Kucha, uma 

modalidade de apresentação, bem como uma oportunidade para que os 
interessados apresentem os seus projetos de dissertação de uma forma 
original e não convencional. Será um momento enquadrado nas III 
Jornadas da Formação Científica e Educação Médica – The Future ME e 
destina-se aos alunos que integram o Mestrado Integrado em Medicina. 

2. O objetivo que se destaca nesta iniciativa é o de introduzir formas menos 
convencionais de exposição de projetos e capacitar os alunos para o 
mesmo. Além disso, pretendemos motivar os alunos que estejam a 
desenvolver os seus projetos e necessitem de um incentivo para a sua 
realização. 

3. Visa o presente regulamento tornar o processo mais claro e transparente. 
 

Artigo 2º 

(Organização) 
1. O Pecha-Kucha é organizado pelo Departamento de Formação Científica 

e Educação Médica do MedUBI, com apoio da restante direção, e em 
articulação com o Professor Doutor Miguel Castelo Branco e a Professora 
Doutora Isabel Neto. 

 

Artigo 3º 

(Requisitos de Participação) 

1. Poderá participar qualquer estudante do Mestrado Integrado em 
Medicina, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira 
Interior, que esteja a desenvolver o seu projeto de dissertação de final de 
mestrado. 

2. O projeto de dissertação não necessita de estar terminado. 
3. A participação é feita de forma individual. 
4. Os participantes terão de respeitar e cumprir os prazos e regras 

estipulados no presente regulamento e fornecer todas as informações 
que lhes sejam solicitadas. 

 

Artigo 3º 

(Inscrições)  
1. O processo relativo às inscrições no Pecha-Kucha será gerido pela direção 

do MedUBI e será veiculado através da plataforma UpEvents ®. 
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2. Serão apenas permitidas inscrições individuais. 
3. Será primeiramente divulgado o evento, por forma a expor a essência do 

mesmo, os prazos e a natureza desta iniciativa. Só depois serão abertas 
as inscrições. 

4. Será aberta uma primeira fase de inscrições na plataforma da UpEvents ®, 
onde os interessados poderão fazer a sua inscrição.  

5. Os participantes dispõem até às 23h59min de dia 10 de novembro para 
enviarem as suas apresentações Power Point em formato PDF para o 
email educacaomedica@medubi.pt. 

6. Poderá ser aberta uma segunda fase de inscrições, por iniciativa da 
organização, caso não estejam preenchidas todas as vagas. 

7. Serão abertas 14 vagas, tendo em conta que cada participante demorará 
6 minutos e 40 segundos, de acordo com a natureza deste formato de 
apresentação. 

8. A seleção dos candidatos será feita por ordem de envio das 
apresentações Power Point em formato PDF para o email supracitado e 
não pela ordem de inscrição na plataforma. 

9. A inscrição feita na plataforma da UpEvents, será efetivada após o envio 
da apresentação. A organização estará responsável pelo envio 
subsequente da confirmação da inscrição para o email com que fizeram a 
inscrição. 

10. Os restantes que se inscreveram e que não enviaram a apresentação 
dentro do limite estipulado, serão informados via email de que perderam 
a sua vaga.  

11.Será dada prioridade aos alunos de sexto ano que se encontrem 
inscritos. 

12.  Aquando da inscrição, será disponibilizado um formulário de inscrição 
online, no qual devem constar obrigatoriamente os seguintes pontos: 

a. Nome completo do participante; 
b. Número de aluno; 
c. Tema do Projeto; 
d. Email institucional/ email alternativo; 
e. Ano curricular frequentado; 
f. Número de telefone e/ou telemóvel. 

13. Todos os candidatos, ao completarem a inscrição, assumem que 
concordam integralmente com o presente regulamento. 

 

Artigo 4º 

(Funcionamento do Pecha-Kucha)  

mailto:educacaomedica@medubi.pt
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1. As apresentações irão decorrer no contexto das III Jornadas da Educação 
Médica e Formação Científica – The Future ME, no dia 13 de novembro, 
às 16.30h, no Anfiteatro Verde. 

2. Será emitida uma ordem de apresentações consoante a seriação dos 
participantes.  

3. Será emitida atempadamente uma grelha de avaliação para o Pecha-
Kucha, feita pela organização, relativa às apresentações neste concurso. 
O objetivo será proclamar o participante como “apto” ou “não apto” à 
atribuição dos 5 pontos, relativos à grelha de avaliação do projeto de 
dissertação. 

4. Serão atempadamente reveladas as entidades que irão proceder ao 
preenchimento da grelha de avaliação do Pecha-Kucha. 

5. Todos os participantes terão direito a um certificado que atesta a sua 
participação no Pecha-Kucha e assegura a garantia de 5 pontos na grelha 
de classificação do projeto de dissertação. 

6. Durante as apresentações, cada participante deve projetar o Power Point, 
constituído por 20 slides, estando a capa incluída, sendo que devem 
demorar preferencialmente 20 segundos em cada um dos diapositivos, 
perfazendo um total de 6 minutos e 40 segundos; cada diapositivo deve 
conter preferencialmente imagens. 

7. A organização deste concurso estará responsável pela contagem do 
tempo e interromper os participantes que se prolonguem para além do 
tempo limite (6 minutos e 40 segundos) 
 

Artigo 5º 

(Deveres do participante) 

1. Os participantes têm o dever de cumprir os prazos que são 
compreendidos no regulamento.  

 
Artigo 6º 

(Deveres do MedUBI) 
1. Deve o MedUBI, e a organização, garantir o cumprimento integral deste 

regulamento. 
2. Deve o MedUBI garantir que são disponibilizadas todas as informações 

relativas ao Pecha-Kucha, nomeadamente a confirmação da inscrição e 
esclarecimentos de dúvidas. 

Artigo 7º 

(Casos omissos) 
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1. Qualquer assunto não regulamentado no presente documento deverá ser 
analisado e tratado pela Direção do MedUBI.  

 

Artigo 8º 

(Disposições Finais) 

1. O presente regulamento entra em vigor a partir do dia 3 de novembro.  
 

 

 
Covilhã, 3 de novembro de 2018 

 
 

       
(Catarina Gonçalves – Presidente MedUBI 2018) 


