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“CONGRESSO ANUAL DA APO”: 30.setembro e 01.outubro.2022
REGULAMENTO DE CANDIDATURA À APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES E POSTERS

1.

Podem candidatar-se todos os profissionais interessados na área de Otoneurologia
(médicos, audiologistas e fisioterapeutas).

2.

O trabalho deverá ser original, não sendo necessário estar vinculado ao programa
científico do evento.

3.

Os resumos das Comunicações Livres e Posters não podem ter mais de 2.500
caracteres, (incluindo espaços).

4.

A data limite para a submissão de Comunicações Livres e Posters é 10/09/2022.

Todas as Comunicações Livres e Posters deverão ser submetidas através da plataforma
online: https://bit.ly/CongressoAnualAPO2022
5.

O resumo, além de claro e objetivo, deve conter o assunto, a metodologia usada, as
conclusões mais pertinentes e as referências bibliográficas. Caso se trate de um
trabalho de investigação, deve obedecer às normas próprias do resumo desse tipo de
estudo.

6.

A seleção das Comunicações Livres e Posters será efetuada pela Comissão
Científica/Júri do Congresso, até ao dia 19/09/2022 e terá por base o resumo
submetido pelo link.

7.

Os candidatos serão informados dos resultados da seleção por email.

8.

As Comunicações Livres devem ter uma duração máxima de 10 minutos de
apresentação (PowerPoint), seguindo-se a discussão das mesmas. Os Posters devem
ser impressos, sendo que dimensão máxima é: 100 cm (altura) X 80 cm (largura).

9.

Nos casos em que os trabalhos tenham mais de um autor, apenas poderão ser
apresentados por um elemento (classificado como “apresentador” aquando a
submissão). Este será o elemento que receberá toda a informação via email e que
fica responsável por comunicar todos os detalhes aos restantes coautores.

10. O apresentador terá obrigatoriamente de estar previamente inscrito no Congresso
Anual sob pena dos seus trabalhos não poderem ser considerados.
11. Ao apresentador será enviado por email um Certificado, sendo o mesmo responsável
pela sua divulgação aos demais coautores.
12. Na atribuição de prémios, o Júri terá em conta a clareza da exposição, a pertinência e
criatividade do tema e/ou da análise realizada, a metodologia seguida, a consecução
dos objetivos definidos, a qualidade científica e a fundamentação expressa pelas
referências bibliográficas.
13. Os prémios terão o valor de € 600,00 para o primeiro classificado e de € 300,00 para
o segundo classificado - nas Comunicações Livres e o valor de € 300,00 para o Poster
primeiro classificado.
14. Os autores das Comunicações Livres premiadas, autorizam a publicação das mesmas
no site da APO e para esse efeito fornecerão texto de acordo com normas de editor do
site, sem o qual o Prémio correspondente não será entregue.
15. As Comunicações Livres serão seriadas pelo júri para apresentação e, caso haja mais
candidaturas que tempo disponível para apresentação, poderá o júri admitir a sua
apresentação como Poster desde que os autores assim a aceitem.

