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INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DO RESUMO DE COMUNICAÇÕES LIVRES

Comunicação Oral, Poster ou Caso Clínico

Os trabalhos devem ser submetidos em português, online no site da AdMédic em www.admedic.pt
Devem ser preenchidos todos os campos solicitados no formulário e o resumo deve conter no máximo 250
palavras.
Prazo para submissão: 14 de janeiro de 2019
Dos abstracts submetidos:
- 6 serão selecionados para Comunicação Oral.
- Os restantes, até ao máximo de 30, serão disponibilizados para apresentação em formato de poster eletrónico.
Os posters serão expostos no local em formato digital. Uma vez aceite o resumo, o poster deverá ser preparado
em formato PowerPoint, 16x9, vertical, para posterior envio ao Secretariado, até 31 de janeiro de 2019.
Serão selecionados para apresentação oral os 9 melhores Posters. Os restantes farão apresentação oral a
pedido, durante os intervalos das sessões.
- Os 3 Casos Clínicos serão selecionados para apresentação oral na mesa prevista no programa do curso préJornadas sendo:
- 1 apresentado por um interno de MGF
- 1 apresentado por um médico de um Lar, Residência ou Centro de Reabilitação
- 1 apresentado por um interno de Infecciologia
Previligiam-se os temas deste curso.
Todos os Abstracts aprovados serão publicados no programa final das Jornadas.
O apresentador tem obrigatoriamente que estar inscrito nas Jornadas.
Excetuando-se o caso clínico, os restantes abstracts devem obedecer aos seguintes critérios:
- Introdução
- Objetivos
- Material e métodos
- Resultados
- Discussão/Conclusões
Notas:
• Não serão publicados os abstracts, caso os Apresentadores não se encontrem inscritos até 25 de janeiro de
2019, ou os abstracts que forem excluídos pela comissão de avaliação.
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• Após a submissão dos abstracts, os autores que pretendam efetuar alguma alteração, devem fazê-lo, até
à data limite da sua submissão, diretamente no site (As minhas submissões).
• Após a avaliação dos abstracts pela competente comissão, os autores serão notificados por e-mail,
comunicando a sua aprovação ou exclusão.
Notas Informativas:
• Prémio “Melhor Comunicação Oral”
Patrocínio da viagem, alojamento e inscrição num Curso da Sociedade Europeia de Doenças Infeciosas
a ser escolhido. O trabalho vencedor será anunciado e o prémio entregue na Sessão de Encerramento
das Jornadas.
• Prémio “Melhor Poster”
Patrocínio da inscrição e do alojamento para um Congresso Nacional ou um Curso realizado em
Instituição Nacional (IHMT ou INSA), a ser designado posteriormente. O trabalho vencedor será
anunciado e o prémio entregue no final da Sessão de Encerramento das Jornadas.
• Prémio “Melhor Caso Clínico” (do Curso pré-Jornadas)
Patrocínio de um livro ou da anuidade para a assinatura de uma revista estrangeira.

16 de março de 2018

O Presidente
José M. D. Poças
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