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INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DO RESUMO
DE COMUNICAÇÕES LIVRES
Comunicação Oral ou Poster
Os trabalhos têm de ser submetidos online no site www.sibomm2015.com,
até dia 15 de Junho de 2015, letra Arial 11 pt., máximo de 300 palavras,
em espanhol ou português.
A dimensão obrigatória dos Posters é: 120 cm de altura x 90 cm de largura.
O(A) Apresentador(a) deverá estar obrigatoriamente inscrito(a) no Congresso.
Na plataforma online, após realizar o registo e confirmar todos os dados
de identificação solicitados, submeta um novo trabalho, de acordo com as
seguintes normas:
•	Selecione no formulário o tipo de trabalho a apresentar (Comunicação
Oral ou Poster).
•	Selecione a área temática correspondente (Avaliação e melhoria contínua
da qualidade; Investigação; Revisão de tema; Caso clínico).
•	No campo “Autores” adicione cada um dos autores, registando o nome,
nome da instituição onde trabalha, email, cidade e país.
• 	Identifique o(a) Apresentador(a), no caso de mais do que um autor. No
campo dos autores adicionados tem disponível a funcionalidade de
selecionar o nome do Apresentador.
•	Inicie o preenchimento do seu resumo (máximo de 300 palavras), tendo
em consideração que, à exceção da apresentação de um “Caso clínico”,
as restantes áreas temáticas devem seguir os critérios pré-definidos:
	•
	•
	•
	•
	•

Introdução
Objetivos
Material e métodos
Resultados
Conclusões

Para a opção de apresentação de “Caso clínico”, os campos dos critérios prédefinidos que não se enquadram, devem ser preenchidos com a menção
“Não aplicável”.
Submeta o formulário, leia os termos e condições aplicáveis à sua
colaboração e confirme a submissão do trabalho.
Organização

Sociedade Iberoamericana de Osteologia
e Metabolismo Mineral (SIBOMM)
www.sibomm.ammom.com.mx

Observações:
•	Quaisquer trabalhos submetidos que não respeitem as normas atrás
mencionadas serão automaticamente excluídos.
•	Não serão publicados os resumos caso o Apresentador não se encontre
inscrito no Congresso à data da sua publicação.
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