II JORNADAS
TEMÁTICAS
DE DOENÇAS INFECCIOSAS
DE SETÚBAL
INFEÇÕES EM MEIO HOSPITALAR
13 e 14 de fevereiro de 2015
Forum Municipal Luísa Todi, Setúbal

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DO RESUMO DE
COMUNICAÇÕES LIVRES
Comunicação Oral ou Poster
Os trabalhos têm de ser submetidos online no site da Ad Médic
(www.admedic.pt), ou enviados para o Secretariado das Jornadas
até dia 26 de janeiro de 2015 impreterivelmente, em documento de
formato Word, não protegido, anexo a um e-mail, para o seguinte endereço:
ana.pais@admedic.pt, letra Arial 11 pt., máximo de 250 palavras.
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.
O(A) Apresentador(a) deverá estar obrigatoriamente inscrito(a) nas Jornadas.
O resumo deve seguir as seguintes normas:
1.ª linha: Tipo de trabalho (Comunicação Oral ou Poster) e título em
maiúsculas sem abreviaturas
2.ª linha: Autores (primeiro e último nome ou nome clínico)
3.ª linha: Identificação do(a) Apresentador(a) (nome completo, nome clínico,
morada completa, especialidade, n.º da cédula profissional, n.º de telefone
de contacto acessível, fixo ou móvel, n.º de fax e endereço de e-mail)
4.ª linha: Em branco
5.ª linha e seguintes: Texto do resumo da Comunicação Oral ou Poster
Exceptuando-se a apresentação de Relato de Caso, as restantes áreas
temáticas (Avaliação e Melhoria Contínua da Qualidade, Investigação e
Revisão de Tema) devem obedecer aos critérios pré-definidos:
• Introdução
• Objectivos
• Material e métodos
• Resultados
• Discussão/Conclusões
Obs.: Quaisquer trabalhos submetidos que não respeitem as normas atrás
mencionadas serão automaticamente excluídos.
Não serão publicados os resumos caso os Apresentadores não se
encontrem inscritos à data da sua publicação.
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