
REGULAMENTO GERAL 
 

 

A participação nas V JORNADAS DO MÉDICO INTERNO DE PATOLOGIA CLÍNICA (V 

JMIPC), a realizar no Edifício Escolar da Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Nova de Lisboa, Hospital S. Francisco Xavier, nos dias 18 e 19 de outubro 

de 2018, pressupõe o seguinte conjunto de condições: 

 

• A participação implica INSCRIÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA em 

http://www.admedic.pt/eventos/v-jornadas-do-medico-interno-de-

patologia-clinica.html 

 

• A inscrição nas V JMIPC é reservada a Médicos (Internos ou Especialistas) e: 

o O valor da inscrição é de €25,00 a pagar por transferência bancária à 

AD MÉDIC, LDA., através da conta IBAN: PT50 0035 0292 

00007287230 87; 

o Após a transferência deve ser enviado o comprovativo para 

info@admedic.pt; 

o A inscrição só será considerada após receção do email e 

confirmação da transferência bancária. 

• A inscrição inclui participação nas Jornadas, almoços ligeiros dos dias 18 e 19 

e respetivos intervalos para café, bem como acesso a toda a documentação 

preparada pela Organização; 

• Após o pagamento da inscrição, será emitido recibo, sendo importante o 

correto preenchimento dos dados para efeitos do mesmo; 

• As inscrições no próprio dia estão sujeitas a um agravamento de €15,00, não 

podendo a Organização assegurar o acesso aos almoços e documentação 

(ficarão dependentes da disponibilidade no dia); 

• A informação referente ao Jantar Oficial (dia 18 de outubro) será 

disponibilizada online em data próxima do início das V JMIPC. 

 

Uma vez efetuada a inscrição pode o Participante, caso o deseje e sempre por via 

eletrónica: 

• Submeter Resumo(s) de trabalho científico a apresentar como Póster, 

selecionável para Comunicação Oral; 

• Inscrever-se nos Cursos Pré-Jornadas preparados pela Organização. 

 

 



Ao submeter um Resumo o Autor deve: 

• Estar inscrito no evento; 

• Confirmar que todos os Autores têm conhecimento e concordam com o 

conteúdo do resumo; 

• Aceitar ser o responsável por todos os contactos respeitantes ao resumo e 

atuar como interlocutor com os restantes autores sobre o estado do mesmo; 

• Confirmar o cumprimento de normas legais (no que respeita a consentimento 

informado, autorização de Comissões de Ética ou outras autoridades 

competentes, etc.); 

• Responsabilizar-se pela informação constante do resumo submetido; 

• Aceitar que, uma vez submetido, o resumo poderá ser alterado ou corrigido 

apenas até ao final do prazo para submissão de resumos; 

• Concordar com a publicação do resumo através dos meios propostos pela 

Organização; 

• Responsabilizar-se pela colocação e remoção do Póster na data, hora e local 

definidos para o efeito. 

 

 

A Comissão Científica das V JMIPC responsabiliza-se por: 

• Avaliar e selecionar de forma independente todos os resumos apresentados; 

• Recusar trabalhos que julgue incorretamente elaborados ou com validade 

científica questionável; 

• Comunicar dentro do prazo previsto ao primeiro Autor a decisão pela aceitação 

ou não dos resumos; 

• Avaliar os póster afixados, propondo o melhor trabalho para a atribuição do 

prémio para o Melhor Póster; 

• Selecionar os 3 melhores resumos para Apresentação Oral; 

• Indicar o melhor trabalho para a atribuição do Prémio de Melhor Comunicação 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 
 

1. Os Resumos poderão ser submetidos como provisórios até 03 de outubro de 
2018; 

2. A submissão faz-se unicamente através do site www.admedic.pt; 
3. Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação pela Comissão 

Científica; 
4. Serão admitidos trabalhos apenas sob a forma de apresentação em painel 

(Póster), sendo os melhores de cada área selecionados para Apresentação 
Oral (short communication); 

5. Os resumos só poderão apresentar matéria original, não publicado ou 
apresentado previamente à realização das V JMIPC; 

6. Todas as abreviaturas deverão ser definidas quando apresentadas pela 
primeira vez; 

7. Os resumos devem ter uma redação refletida tendo em consideração que o 
resumo será apresentado tal como é submetido pelos Autores; 

8. Toda a comunicação com os Autores será efetuada por email, pelo que o 
endereço de e-mail do Autor responsável pela apresentação será solicitado 
(qualquer erro será da responsabilidade dos Autores e poderá invalidar os 
contactos); 

9. O Autor responsável pela apresentação deverá estar inscrito nas jornadas;  
10. O mesmo Autor pode submeter vários resumos; 
11. Os Resumos deverão respeitar a seguinte estrutura: 

 
o TEMA: identificar qual a Área na qual se insere a apresentação: 

Química Clínica, Hematologia, Microbiologia ou Imunologia; 
o TÍTULO: deverá estar em maiúsculas (máximo 200 caracteres); 
o AUTOR e AFILIAÇÃO: nome e afiliação do Autor que fará a 

apresentação; 
o CO-AUTORES: não indicar títulos ou cargos; os co-autores devem estar 

separados pelo caracter , (vírgula) 
o INSTITUIÇÃO: Indicar o nome da Instituição ao qual o Autor está 

afiliado; 
o EMAIL: verificar correta indicação deste; 
o TEXTO: limitado a 2500 caracteres (incluindo espaços), com a 

estrutura abaixo indicada; 
1. Introdução 
2. Materiais e métodos 
3. Resultados 
4. Discussão/Conclusão 

 
12. O primeiro Autor será informado, via email, da aceitação ou recusa do 

trabalho apresentado; 
 

13. Os Resumos aceites serão divulgados como submetidos, não sendo possível a 
sua revisão. 

 

 

 



NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PÓSTER 
 

1. O Poster deverá ser gravado em formato PDF com o respetivo número (P XX) e 

enviado até dia 16 de outubro, para o seguinte endereço de e-mail 

(joana.marques@admedic.pt) 
2. Medidas do Ecrã: 68 cm largura x 121 cm altura (orientação vertical) ou 1080 x 1920 

pixels vertical. 

Gravado em PDF – Não imprima o Poster 

3. Considerando os trabalhos submetidos, cumpre à Comissão Científica selecionar o 

melhor para a atribuição do Prémio de Melhor Póster; 

4. Os Pósteres que não forem enviados não serão aceites para atribuição de Prémio; 

5. Os Autores que não estejam presentes no momento da visita ao Póster (dia 19 de 

outubro das 11:00 às 11:30h), por parte do júri não serão considerados para atribuição 

de Prémio. 

 

NORMAS PARA COMUNICAÇÕES SELECIONADAS 
1. Considerando todos os trabalhos submetidos (independentemente das áreas em que 

se inserem) e atendendo à relevância, pertinência e atualidade científica (entre outros 

critérios), cumpre à Comissão Científica selecionar 9 Resumos para Apresentação Oral 

(3 da Área de Química e Imunologia, 3 da Área de Microbiologia e 3 da Área de 

Hematologia); 

2. A Apresentação Oral dispensa a apresentação em Póster; 

3. Cada Apresentação Oral terá a duração de 8 minutos + 2 minutos de discussão; 

4. Considerando as Apresentações, cumpre à Comissão Científica selecionar a melhor 

para a atribuição do Prémio de Melhor Comunicação Oral. 

 

NORMAS PARA INSCRIÇÃO EM CURSO AVANÇADO 
1. Serão realizados 2 Cursos, com inscrições limitadas a 10 Internos por curso; 

2. Os Cursos decorrerão no dia 17 de outubro, na Faculdade de Ciências Médicas, 

Universidade Nova de Lisboa – Campo Mártires da Pátria; 

3. A inscrição nos Cursos é gratuita, realizada online, através do site www.admedic.pt; 

4. Cada Curso será realizado apenas uma vez; 

5. Dado o número limitado de vagas, será solicitado a cada Interno que ordene os Cursos 

a realizar segundo a sua preferência, responsabilizando-se a Organização em distribuir 

as vagas, a preferência e a ordem de inscrição; 

6. Os temas a abordar estão disponíveis online em http://www.admedic.pt/eventos/v-

jornadas-do-medico-interno-de-patologia-clinica.html 



 


