
NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS E ESCRITAS 
Poderão ser submetidos dois tipos de Comunicações: 

Comunicação escrita (sem número limite). 

Comunicação oral (8 comunicações): são aceites apenas comunicações de casos clínicos, 

subordinadas aos temas medicina oral e doentes com necessidades especiais. Pretendem-se 2 

comunicações acerca de lesões brancas. 

O júri pode propor aos autores a transformação de uma comunicação escrita em oral ou 

viceversa. 

 

ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
Os trabalhos a comunicar devem ser originais; 

O número de autores de cada comunicação não poderá ser superior a 5; 

A submissão de trabalhos deve ser realizada por via eletrónica, na plataforma da Diventos, até 

às 23:59h do dia 28 de agosto de 2022. 

No corpo do correio eletrónico devem constar os autores e afiliações, a identificação do 

preletor e os respetivos contactos bem como o tipo de comunicação pretendida. 

O anexo deve conter o resumo da comunicação redigido em português e em inglês, com um 

máximo de 250 palavras. O resumo pode ser estruturado ou não estruturado e as fotografias 

são opcionais. 

  

ACEITAÇÃO DE TRABALHOS 
O Júri efetuará uma seleção prévia das comunicações a apresentar. 

Em caso de aceitação, o primeiro autor será notificado por correio eletrónico. A notificação 

será enviada até dia 16 setembro de 2022. 

O primeiro autor da comunicação tem obrigatoriamente de estar inscrito no congresso.  

O conteúdo da comunicação é da responsabilidade dos respetivos autores que devem ter em 

conta o regulamento geral de dados pessoais em vigor. 

Cada autor poderá submeter um número ilimitado de trabalhos.  

 

FORMATAÇÃO 
Comunicações Orais: duração entre 8 e 10 minutos 

Comunicações Escritas (pósteres): 

Em formato eletrónico PDF com 60x100cm, orientação vertical. Estarão disponíveis no site do 

evento. 

Os autores devem estar preparados para a eventualidade de apresentarem uma comunicação 

relativa ao póster. Essa apresentação não pode exceder 3 minutos. 

 

CERTIFICAÇÃO 
O certificado da apresentação (comunicação oral ou escrita) será elaborado conforme dados 

enviados, incluindo: o título da comunicação, o nome dos autores, o nome do preletor, nome, 

data e local do evento. 

O certificado será enviado por correio eletrónico durante o mês de outubro de 2022. 

 

PRÉMIOS E JÚRI 
Os elementos do Júri são definidos em conjunto pelas Comissões Científica e Organizadora do 

Congresso. 

Os membros do Júri não poderão votar em comunicações em que figurem como autores ou 

que sejam oriundas dos respetivos serviços. 

As decisões do Júri são tomadas por maioria e delas não há recurso. 

Serão entregues prémios à melhor comunicação oral e à melhor comunicação escrita. Poderão 

ser atribuídas menções honrosas. O júri pode decidir não atribuir prémios. 

 


