Comunicações Livres
16 A 18 DE SETEMBRO DE 2021

Informações Gerais – Comunicações Livres

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
(Comunicações orais e posters)

Data limite para submissão de resumos: 13 de Agosto de 2021

1) O envio de resumos será realizado por via electrónica, para joana.miranda@chln.minsaude.pt;
2) Serão admitidos trabalhos apenas sob a forma de COMUNICAÇÃO ORAL e POSTER
3) O mesmo autor (identificado como primeiro autor e responsável pela apresentação)
pode submeter dois resumos no máximo
4) Os resumos só poderão apresentar material original, não publicado ou apresentado
previamente à realização do Congresso
5) Os resumos com um máximo de 2500 caracteres (incluindo espaços) deverão ser
informativos e concisos e respeitar a seguinte estrutura:
a. Objetivos.
b. Material e métodos.
c. Resultados.
d. Conclusões
6) Os resumos não devem incluir imagens e tabelas e serão apresentados tal como
submetidos pelos autores
7) No momento da submissão electrónica dos resumos deverão ser obrigatoriamente
preenchidos todos os campos previstos, nomeadamente:
I.
Título: Redigido em maiúsculas. Deverá ter um máximo de 100
carateres, e deve identificar com clareza o conteúdo do trabalho. Evite
abreviaturas no título. As abreviaturas apenas poderão ser utilizadas no texto,
após uma utilização da palavra por extenso.

.

II.

8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)

Texto: estruturado conforme indicações acima mencionadas e limitado a

2500 caracteres (máximo).
III.
Nome dos autores: identificação do nome dos autores do trabalho. O nome do
autor que fará a apresentação deverá estar indicado em primeiro lugar.
IV.
Instituição: identificação do nome da instituição.
V.
E-mail: deverá ser indicado um contacto válido.
Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação pela Comissão Científica
e avaliados em termos de enquadramento, criatividade, inovação, relevância,
metodologia e volume da amostra.
A Comissão Científica reserva-se o direito de seleção dos trabalhos e de alterar o
formato de apresentação de comunicação oral para poster.
Os resumos serão apreciados anonimamente. Os resumos que mencionem no conteúdo
do texto a(s) instituição(ões) de origem, ou qualquer outra forma de identificação,
nomeadamente dos seus autores, serão excluídos.
O primeiro autor será informado, via e-mail, até ao dia 31 de agosto, da aceitação ou
recusa do trabalho apresentado. O autor que apresentar o trabalho deverá estar inscrito
no congresso e efetuar o pagamento (se for o caso) até ao dia 10 de Setembro de 2021.
Após esta data e caso a sua participação não esteja regularizada o trabalho será
automaticamente anulado e excluído do programa do congresso.
Uma vez aceite o resumo como comunicação oral ou poster serão enviadas as
condições para apresentação e deve ter o tempo máximo de apresentação de 7 min.
Os trabalhos que não forem apresentados durante o congresso não receberão o certificado de apresentação.
Todos os resumos aceites para apresentação (poster ou comunicação oral) serão
publicados no livro de resumos em formato digital.

