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29 e 30 de Maio de 2015

Normas de candidatura e apresentação de Comunicações Livres e E-Pósteres

1. Os temas apresentados deverão estar relacionados com as especialidades de
Ginecologia e Obstetrícia.
2. As propostas devem ser originais.
3. O resumo deve ser escrito em português e deverá ser enviado até ao dia 30 de abril de
2015 para o seguinte endereço eletrónico: jornadas.go@hospitaldebraga.pt
4. O resumo deve incluir: titulo, introdução, objetivos do estudo, metodologia, resultados,
conclusões, e referências bibliográficas e deverá respeitar o máximo de 500 palavras.
5. Os resumos poderão ser utilizados para integrar o ficheiro digital das Jornadas, a
divulgar online.
6. Apenas o autor representante do grupo será informado da aceitação/recusa até 10 de
maio de 2015.
7. Os autores devem:
a. Colocar os nomes por extenso, com indicação do autor que apresentará o
trabalho e respetiva forma de contato;
b. Enviar o NOME COMPLETO e contato (preferencialmente email para o qual
deverá ser efetuada a comunicação do (s) resultado (s);
c. Respeitar o número máximo de 5 elementos que constituem o grupo;
d. Uma vez aceite o resumo, o(s) autor(es) deverá(ão) inscrever-se nas Jornadas
e pagar a inscrição até 20 de maio de 2015. Se até esta data não for feita e
regularizada a inscrição os resumos serão eliminados.
e. Será emitido um certificado por participante de acordo com os dados informados
pelo (s) autor (es) na Inscrição do Trabalho não sendo feitas modificações e/ou
acréscimos;
f.

Os trabalhos que integrem membros das Comissões do evento poderão ser
aceites mas não serão submetidos a concurso.

8. Caraterísticas a atender na elaboração/apresentação dos e-pósteres:
a. O conteúdo deverá ser legível a 1,5 metros de distância;
b. Realizado em formato Power Point.
9. As apresentações realizar-se-ão junto da projeção, durante o intervalo para o coffebreack das 16.15 horas do dia 29 e deverão ter em respeitar os seguintes aspetos:
a. A apresentação do e-póster selecionado não poderá exceder os 3 minutos.
b. Os e-pósteres deverão ser entregues até às 15 horas do dia 28 Maio;

10. Os e-pósteres serão projetados no espaço exterior aos auditórios durante o decorrer das
jornadas.
11. Para publicação em ata, os trabalhos deverão ser enviados com texto completo,
seguindo a grelha de submissão e obedecendo aos itens seguintes:
a. Corpo do texto: Tipo de letra Times New Roman, tamanho 12, margem direita e
esquerda de 3 cm, e superior e inferior de 3 cm, espaçamento entre linhas 1,5;
sem espaçamento entre parágrafos (0 pontos); alinhamento justificado; avanço
da primeira linha do parágrafo de 1 cm; títulos e subtítulos a negrito. Máximo de
15 páginas (incluindo a bibliografia, tabelas, figuras, quadros ou anexos);
b. Citações bibliográficas e/ou referências indicadas no corpo do texto (Autor, ano:
página/s);
c. Notas de rodapé numeradas sequencialmente, colocadas na própria página;
d.

Referências bibliográficas organizadas por norma APA com espaçamento entre
linhas simples. Tamanho de letra 10;

e. Anexos;
f.

Confira as normas para formatação do texto completo: em PDF;

g. Os textos completos farão parte da Ata de trabalhos (CD).
12. As Comunicações livres realizar-se-ão no auditório 2 com início às 14.30 horas do dia
29, não podendo cada apresentação exceder os 10 minutos.
13. Serão premiados a melhor comunicação e o melhor e-póster.
14. A Comissão Organizadora irá atribuir os seguintes prémios à melhor comunicação livre e
e-póster.
a. Melhor comunicação – Oferta de um fim-de-semana para duas pessoas numa
unidade hoteleira nacional a designar.
b. Melhor e-póster - Oferta de um livro científico
15. A seriação dos trabalhos é da total responsabilidade do júri de avaliação e da sua
decisão não cabe recurso.
16. O prémio será atribuído, apenas, aos autores ou co-autores que estiverem presentes na
sessão de encerramento. Se o(s) autor(es) ou co-autor(es) não estiverem presentes,
perdem o direito ao respetivo prémio.

