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11. Os temas apresentados deverão estar relacionados com patologia cervical/cabeça e pescoço
12. As propostas devem ser originais
13. Serão admitidos apenas trabalhos sob a forma de e-póster
14. O resumo deve ser escrito em português ou castelhano e deverá ser entregue até às 23h59 do
dia 31 de agosto de 2016 para o seguinte endereço electrónico: jornadasorlhb@gmail.com
15. O resumo deve incluir: titulo, nome dos autores, instituição, introdução, objetivos do estudo,
metodologia, resultados, discussão e referências bibliográficas, e deverá respeitar o máximo
de 2000 caracteres
16. Apenas o primeiro autor será informado da aceitação/recusa até 9 de setembro de 2016
17. Os autores devem:
a. Colocar os nomes por extenso, com indicação do autor que apresentará o trabalho
e respetivo email
b. O primeiro autor deverá estar inscrito nas Jornadas
c. Será emitido um certificado por participante de acordo com os dados informados pelo(s)
autor(es) na inscrição do trabalho, não sendo feitas notificações e/ou acréscimos
d. Os trabalhos que integrem membros da comissão do evento poderão ser aceites mas não
serão submetidos a concurso
8. Características a atender na elaboração/apresentação dos e-pósteres:
a. Formato poster digital
- Rácio de aspeto: 16:9
- Orientação: Vertical (Windows XP/Vista/7/8 ou Mac OS ou PowerPoint 2007/2010/2013)
b. Instruções
Elaboração de e-póster no PowerPoint 2007 ou 2010
- Antes de iniciar a elaboração do poster selecionar o menu Estrutura/Configurar página
- Selecionar Apresentação no ecrã (16:9) no menu diapositivos dimensionados para
- No menu diapositivos escolher a opção vertical
- No menu Apresentação de Diapositivos escolher Resolução. Selecionar 1280x720
1280x768, 1280x800 (dependendo da resolução suportada pelo computador)
- Obrigatório guardar e enviar em formato PDF
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Elaboração de e-póster no PowerPoint para MAC 2011 ou PowerPoint para Windows 2013
- Antes de iniciar a elaboração do poster selecionar o menu Estrutura/Tamanho
do diapositivo
- Selecionar Ecrã Panorâmico (16:9)
- No menu diapositivos escolher a opção vertical
- Obrigatório guardar e enviar em formato PDF
9. Os trabalhos devem ser entregues até às 23h59 do dia 26 de setembro de 2016 para o seguinte
endereço electrónico: jornadasorlhb@gmail.com
10. Durante o coffee-break da manhã de dia 1 de outubro, um dos autores do e-póster deverá
estar no auditório 1, para responder a perguntas/comentários do júri, não havendo lugar
a apresentação oral do e-póster
11. Os e-pósteres estarão disponíveis para consulta em computadores no auditório 1 durante
o decorrer das Jornadas
12. Será premiado o melhor e-póster e atribuídas 2 menções honrosas
13. O júri definido pela comissão organizadora irá atribuir o prémio ao melhor e-póster
a. Oferta de um livro científico

