REUNIÃO DE INVERNO DA APMO
Porto, 1 e 2 de fevereiro de 2019
SUBMISSÃO DE APRESENTAÇÕES CIENTÍFICAS
DATAS LIMITES:
▪

15 de Dezembro de 2018

para submissão dos resumos das apresentações

científicas;
▪

30 de Dezembro de 2018 para notificação da aceitação/rejeição do trabalho por
parte da comissão científica.

▪

15 de Janeiro de 2019

para recepção da inscrição do autor/apresentador no

Congresso;

NORMAS DE SUBMISSÃO DE APRESENTAÇÕES CIENTÍFICAS

O resumo do trabalho deve ser enviado para o email reuniaoapmo2019@gmail.com até dia
15 de Dezembro de 2018.
▪ Poderão ser submetidas apresentações científicas de investigação e caso(s) clínico(s) em
formato de póster ou comunicação oral.
▪ As apresentações científicas podem ser apresentadas em inglês, português ou
castelhano.
▪ Trabalhos cujos resultados já se encontrem apresentados ou publicados não serão
aceites.
▪ Todos os resumos serão avaliados pela comissão científica da Reunião de Inverno.
▪ Todos os resumos que não se encontrem de acordo com estas normas serão recusados.
▪ Cada autor só poderá submeter como primeiro autor um resumo para comunicação oral,
um resumo para póster, podendo, no entanto, ser coautor de outros trabalhos.
▪ Cada apresentação científica não poderá ter mais do que seis autores.
▪ As apresentações científicas só são consideradas definitivamente aceites após a
inscrição na Reunião do autor principal (responsável pela apresentação).
▪ Os resumos de todas as apresentações científicas são candidatas a prémio e, desde que
em conformidade com as presentes normas, serão publicados.
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▪ Os prémios de reconhecimento serão entregues aos autores principais do melhor póster
e da melhor comunicação oral, os quais receberão a inscrição no congresso da APMO do
ano seguinte e o convite para integrar os programas de formação contínua da APMO.
▪ O póster deverá ter uma de tamanho de 90cm de largura por 120cm de altura. Deverá
ser afixado e removido num período e local a definir pela comissão organizadora.
▪ A apresentação dos pósteres será realizada, publicamente, numa sala reservada para o
efeito com local e horário a definir pela comissão organizadora e a apresentação não
deverá exceder os 5 minutos. O número de pósteres apresentados em sala será limitado
▪ A apresentação das comunicações orais será realizada, publicamente, numa sala
reservada para o efeito com local e horário a definir pela comissão organizadora e a
apresentação não deverá exceder os 10 minutos.
▪ Só serão entregues diplomas presença aos autores que cumprirem as presentes normas.
▪ Os resumos dos trabalhos aceites serão distribuídas a todos os congressistas.

NORMAS PARA O PREENCHIMENTO DO RESUMO
▪

O resumo deve estar corretamente identificado com os dados dos autores [nome/
instituição a quem pertencem os autores ou onde o trabalho foi desenvolvido o
trabalho/e-mail].

▪

O título do trabalho deverá estar relacionado com o tema abordado (máximo 90
carateres, incluindo espaços).

▪

O resumo deve ter no máximo 2800 carateres (incluindo espaços). Não deverão ser
usadas abreviaturas.

▪

Nas apresentações científicas de Investigação, o resumo deverá conter as seguintes
secções: 1.Introdução e Objetivos, 2.Métodos, 3. Resultados, 4. Conclusões/
Implicações Práticas.

▪

Nas apresentações científicas de Caso(s) Clínico(s) o resumo deverá conter as
seguintes secções: 1.Introdução, 2. Descrição do(s) caso(s) clínico(s), 3.Discussão e
Conclusões.
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