Regulamento para a submissão de Pósteres

•

Cada autor apenas poderá submeter um resumo para poster como primeiro
autor. Contudo poderá ser co-autor de outros posters.

•

Cada poster não poderá apresentar mais de 5 autores.

•

Os pósteres poderão ser de revisão bibliográfica, investigação ou de
apresentação de caso(s) clínico (s) em português ou inglês.

•

A apresentação do poster terá a duração de 5 minutos, seguida de
discussão, estando inserida no programa principal.

•

O poster tem de ser exposto no inicio do congresso, às 9 horas do dia 2 de
março de 2018, e é da responsabilidade dos autores. O poster deverá
permanecer exposto durante os dois dias da reunião.

•

O primeiro autor do póster deverá inscrever-se na reunião até dia 30 de
janeiro de 2018, caso não o faça o resumo do poster não será avaliado pela
Comissão Cientifica.

•

A submissão dos resumos deverá ser efetuada online até dia 30 de janeiro
de 2018.

Atenção: Nova data!!
Enviar formulário devidamente preenchido para
reuniaosppi2018@sppi.pt até dia 07 de fevereiro 2018.

NORMAS DE PREENCHIMENTO RESUMO:

• O formulário online deverá ser submetido até 24 horas (GMT) do dia 30 de
janeiro de 2018 devidamente preenchido.
• O autor deverá enviar um Curriculum Vitae resumido.
• As afiliações a instituições, caso existam, deverão ser indicadas.
• O resumo não deverá exceder as 300 palavras.
• O título não deverá exceder as 12 palavras.
• Os resumos de investigação deverão contemplar os seguintes aspectos:
introdução, objectivos do trabalho, materiais e métodos, resultados,
discussão e conclusão. Indicação das fontes de financiamento (caso
existam).
• Os resumos de apresentação de caso clinico deverão apresentar interesse
científico e clinico devendo o resumo incluir os seguintes aspetos: descrição
do caso clinico, discussão e conclusão. A apresentação do caso clinico
deverá estar contextualizada com a literatura científica relativa à temática.
Indicação das fontes de financiamento (caso existam).
• Os resumos de revisão bibliográfica deverão conter os seguintes itens:
introdução, materiais e métodos utilizados para a realização da pesquisa
bibliográfica,

resultados

e

conclusões,

Indicação

das

fontes

de

financiamento (caso existam).
• A notificação para a aprovação/ rejeição do trabalho será até ao dia 17 de
fevereiro de 2018.

