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1. A submissão faz-se exclusivamente por via eletrónica (Internet), através do site 
www.admedic.pt/eventos/3-encontro-nacional-do-primeiro-episodio-psicotico.html 
Terá que criar uma conta.

DATA LIMITE PARA ENVIO DE ABSTRACTS:  
9 de Maio de 2017

2. Serão aceites abstracts para posters em todos os temas relacionados com as doenças 
psicóticas.

3. Os trabalhos só poderão apresentar material original e deverão ser estruturados 
do seguinte modo:   

• Introdução  
• Objetivos  
• Material e métodos  
• Resultados 
• Conclusões

4. No momento da submissão eletrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos todos os 
campos previstos:  
Título: Deverá estar em MAIÚSCULAS (máximo 100 carateres);  Deverá ser escolhido um 
título para o trabalho que identifique com clareza o seu conteúdo. 
Evite abreviaturas no título. As abreviaturas apenas poderão ser utilizadas no texto, após uma 
utilização da palavra por extenso. 
Texto: Limitado a 2500 caracteres (máximo); 
Instituição: Indicar o nome da Instituição à qual os autores estão afiliados; 
Nome dos autores

5. Por favor assegure-se de que no seu abstract não existem erros científicos, de escrita ou 
gramática uma vez que serão avaliados exatamente como estão submetidos.
 
6. A aceitação ou recusa do trabalho apresentado, será enviada a quem submete o trabalho. 

7. O primeiro autor terá de estar inscrito no Encontro.

8. Uma vez aceite o resumo, serão enviadas as condições para apresentação do poster.

9. Durante o Encontro será eleito o melhor poster que receberá um prémio no valor de 375 euros.

GUIDELINES PARA SUBMISSÃO 
DE ABSTRATS PARA POSTERS:


