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Organização

XIX
Jornadas do Núcleo

VIH da SPMI

25 e 26 de janeiro de 2019
BejaParque Hotel

“Doença VIH,
mais vida com qualidade” 
“Doença VIH,
mais vida com qualidade” 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO 
DE COMUNICAÇÕES LIVRES
(Comunicações orais e Posters)

1. A submissão é efetuada através do site www.admedic.pt;

Data limite para envio de abstracts: 
04 de janeiro de 2019

2. Os trabalhos serão submetidos a apreciação anónima por revisores científicos 
(referees), pelo que não poderão conter no seu texto referências que permitam 
identificar nem os autores, nem o serviço/hospital de origem. 

3. O resumo deve ser submetido em português. Todas as abreviaturas deverão ser 
definidas quando apresentadas pela primeira vez. Os trabalhos só poderão apresentar 
material original, não publicado ou apresentado previamente à realização das Jornadas 
e deverão ser estruturados do seguinte modo:
  •  Introdução
  •  Objetivos
  •  Material e métodos
  •  Resultados e conclusões

4. A Comissão Científica reserva-se o direito de selecção e da forma de apresentação;

5. No momento da submissão eletrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos  
todos os campos previstos:
 • Título: Deverá estar em MAIÚSCULAS (máximo 100 carateres);
 • Texto: Limitado a 2500 caracteres (máximo);
 • Instituição: Indicar o nome da Instituição à qual os autores estão 
     afiliados;
 • Nome dos autores: O nome do que fará a apresentação deverá estar
               indicado em primeiro lugar;

6. A aceitação ou recusa do trabalho submetido, será enviada via e-mail, para quem 
submeter o mesmo.

7. O autor que apresentar o trabalho terá de estar inscrito nas Jornadas;

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

NOTAS IMPORTANTES:
• Após a submissão dos trabalhos, os autores que pretendam efetuar alguma alteração, 
devem fazê-lo, até à data limite para submissão dos trabalhos, diretamente no site 
(As minhas submissões).

Prémio para a melhor comunicação livre: 1.000€


