Regulamento dos Cursos Invertidos
1. Duração e formato: cada curso terá a duração de 4h e serão abordados sete temas (de
acordo com o programa anexo abaixo). Cada tema terá três apresentações (cada uma
com oito minutos de duração seguida de dois minutos de discussão).
2. Formadores: os formadores do curso são os próprios formandos. Destina-se a internos
de Ginecologia, Medicina Física e Reabilitação e Urologia.
3. Seleção: os internos/formandos podem candidatar-se individualmente e/ou ser indicados
pelos Diretores de Serviço ou coordenadores de Unidades dos respetivos hospitais. Os
coordenadores dos Cursos selecionarão os candidatos de acordo com o ano do internato
(dar-se-á prioridade aos internos do 4º ano e seguintes) e a adequação dos conteúdos às
especialidades dos candidatos.
4. Candidaturas: para participar como orador nos Cursos Invertidos devem ser enviadas
para a Comissão Científica do X Congresso Nacional APNUG 2015, através do e-mail
ana.montes@admedic.pt, até 31 de Outubro de 2015. Os candidatos devem indicar a
que curso dão preferência e dentro de cada curso assinalar por ordem de preferência os
temas que preferem apresentar.
5. Admissões: os candidatos admitidos serão informados até 13 de Novembro de 2015,
por correio eletrónico.
6. Preparação da comunicação: terão de preparar a comunicação programada que tem
que ser original e versar sobre os temas de Neurourologia e Uroginecologia em anexo.
7. Envio das apresentações: as comunicações admitidas deverão ser enviadas em
suporte informático (formato PPT ou PPTX) para o email ana.montes@admedic.pt até
ao dia 17 de Novembro de 2015.
8. Inscrição: É obrigatória a confirmação da inscrição de cada palestrante no X Congresso
Nacional APNUG 2015 até 12 de Novembro de 2015, para o e-mail
ana.montes@admedic.pt

9. Avaliação: os palestrantes serão avaliados por um júri constituído por três elementos
especialistas (um de Urologia, um de Uroginecologia, um de Medicina Física e
Reabilitação) e pela audiência (os próprios formandos), de acordo com uma grelha de
avaliação que incluirá os seguintes pontos:
a. clareza da exposição;
b. qualidade do conteúdo (rigor científico; pontos principais abordados; conteúdo
inovador);
c. organização/formato.
10. Cálculo da nota final: será uma média ponderada: 70% nota do júri (média dos três
elementos) + 30% nota da audiência.
11. Apresentação na sessão plenária: o formando que obtiver melhor classificação, em
cada tema, é selecionado para apresentação desse tema na sessão plenária do dia
seguinte.
12. Prémio para a melhor apresentação na sessão plenária: o formando que obtiver a
melhor classificação nesta sessão plenária (votação pelo júri da mesa e pela audiência)
receberá um prémio que contribuirá para a sua formação científica.
13. Diplomas: aos participantes será entregue uma declaração de apresentação oral.
14. O Júri de cada curso reserva o direito de resolver todas as questões omissas após
consultar a Comissão Científica sempre que se justifique.

ANEXO
Temas para o Curso de Incontinência Urinária
1 Fisiopatologia
2 Classificação e semiologia
3 Exames complementares de diagnóstico
4 Tratamento de 1ª linha na Urgência miccional
5 Tratamento dos casos especiais e refractários de Urgência
6 Tratamento cirúrgico da IUE
7 Complicações e recidivas da IUE
Temas para o Curso de Prolapso de Órgão Pélvico
1 Anatomia e fisiopatologia
2 Semiologia e classificação
3 Tratamento conservador do POP
4 Cirurgia do POP compartimento anterior
5 Cirurgia do POP do compartimento apical
6 Cirurgia do POP do compartimento posterior
7 Complicações e recidivas

