Regulamento para Submissão de Comunicações Científicas
1.

As Comunicações Científicas têm que ser originais, versar temas de Neurouroginecologia e
Pavimento Pélvico. Não podem ter sido publicados ou apresentados em eventos científicos em
Portugal. Poderão ser aceites trabalhos publicados ou apresentados em eventos Internacionais
durante o ano de 2015, desde que identificada a publicação ou evento correspondente. Devem ter
no máximo 6 autores.

2.

O resumo pode ser redigido em português ou inglês e nele deve constar os seguintes itens
identificados: Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Comentários/Conclusões), no
máximo de 2500 caracteres (aproximadamente 400 palavras). Devem ser ainda incluídas 3 a 6
palavras-chave (não contabilizadas e indicadas em bold).

3.

O resumo não poderá conter nenhuma informação sobre os autores ou instituições envolvidas, para
garantir a confidencialidade e a avaliação cega pelos revisores.
Os trabalhos têm que ser submetidos, online no site da Ad Médic em www.admedic.pt até 25 de
Outubro de 2015. Devem ser preenchidos todos os campos solicitados no formulário online. Após a
submissão dos trabalhos, caso os autores pretendam efetuar alguma alteração, devem fazê-lo, até à
data limite para submissão dos trabalhos, diretamente no site (As minhas submissões).

4.

É obrigatória a confirmação da inscrição de um dos autores com trabalhos admitidos no X
Congresso Nacional APNUG 2015 até 1 de Novembro de 2015, para o e-mail
ana.montes@admedic.pt

5.

A Comissão Científica reserva-se o direito de seleção, avaliação e atribuição de prémios.

6.

A Comissão Científica, em conjunto com a Comissão Executiva, selecionará os 8 melhores trabalhos
científicos para apresentação oral integrados no programa principal do Congresso. Os restantes
trabalhos selecionados serão apresentados em forma de Poster.

7.

O Júri que apreciará os trabalhos será designado para o efeito pela Comissão Científica podendo
integrar outros elementos com reconhecida idoneidade científica.

8.

Os candidatos dos trabalhos admitidos serão informados até 31 de Outubro de 2015, por correio
eletrónico.

9.

As comunicações admitidas para o programa principal deverão enviar as suas apresentações em
suporte informático (formato PPT, PPTX, PPS ou PPSX) para o email ana.montes@admedic.pt até ao
dia 15 de Novembro de 2015. A duração da comunicação é de 8 minutos, seguida de 2 min de
discussão sendo apresentada só por um dos autores indicado, com sublinhado, na ficha de
identificação do(s) autor(es).

10. Os trabalhos selecionados para poster devem incluir a identificação do Congresso, com dimensões
máximas de 1,20 cm (alt.) por 0,90 cm (larg.) e enviados em suporte informático (formato PPT,
PPTX ou JPG) para o email ana.montes@admedic.pt até dia 15 de Novembro de 2015. Serão
apresentados em formato digital e pode ser solicitada a sua apresentação durante 3 minutos para
efeito de atribuição de prémio. A apresentação só pode ser feita por um dos autores indicado, com
sublinhado, na ficha de identificação do(s) autor(es).
11. O melhor trabalho científico apresentado no Congresso será eleito por votação através de grelha
específica que contempla vários aspetos, nomeadamente qualidade do resumo, pertinência e
adequação do tema e qualidade da apresentação, sendo atribuído prémio específico.
12. O melhor poster terá prémio específico sujeito a classificação pelo júri.
13. Aos participantes será entregue a respetiva declaração de apresentação ou de coautoria da
comunicação livre e/ou poster.
14. Os prémios pecuniários atribuídos só serão entregues aos autores que estejam presentes.
15. A Comissão Executiva reserva o direito de resolver todas as questões omissas após consultar a
Comissão Científica sempre que se justifique.

