
 
 
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 
COMUNICAÇÕES ORAIS, CASOS CLÍNICOS, PÓSTERS OU 
VÍDEOS 
Data limite para envio de resumos 
14 de outubro de 2019 
Os trabalhos devem ser submetidos em português, online no site da 
Ad Médic em www.admedic.pt 
 
Devem ser preenchidos todos os campos solicitados no formulário e o 
resumo deve conter no máximo 2500 caracteres. 
 
Prazo de envio: 14 de Outubro de 2019 
 
O primeiro autor do trabalho ou o colega que o vai apresentar deverá 
estar inscrito no Congresso, caso contrário o trabalho não será aceite.  
 
Os resumos  relativos às comunicações orais, pósteres e vídeos  
para apreciação pelos diferentes júris deverão incluir os seguintes 
pontos :  
 
- Introdução 
- Objetivo 
- Material e métodos 
- Resultados 
- Discussão/Conclusão 
NOTAS: 
Os resumos dos casos clínicos para apreciação pelo júri de seleção 
deverão conter os seguintes pontos: 
 
- Introdução  
- Objetivo   
- Resumo do caso  
- Relevância    
 
A seleção dos trabalhos para apresentação será efetuada pelos 
diferentes júris nomeados pela comissão organizadora e terá como 
base os seguintes critérios  
 

Critérios  Comunicações 
orais 

Comunica
ções em 
forma de 
vídeo 

Pósteres Casos 
clínicos 

Interesse 
científico  

0-10 0-10 0-10 - 

Originalidade  0-5 0-5 0-5 0-10 

Relevância 
clínica  

0-10 0-10 0-10 0-10 

Apresentação 
dos resultados  

0-5 0-5 0-5 0-5 

TOTAL (max)  30 30 30 25 

 
 
 
          ./.. 
 

http://www.admedic.pt/


 
 
../.. 
 
 
Os elementos do júri poderão sugerir modificação da forma de 
apresentação. Esta será comunicada aos autores os quais, poderão ou 
não, aceitar a modificação do formato de apresentação.  
 
Os posters que forem selecionados serão apresentados em formato 
digital. 
 
Os trabalhos apresentados serão avaliados nas diferentes categorias 
pelos diferentes júris durante o Congresso e haverá uma apresentação 
sumária da melhor comunicação, vídeo, póster e caso clínico em sessão 
plenária do Congresso.  
 
 

 
NOTAS: 
• Não serão publicados os resumos se o primeiro autor /apresentador não 
se encontrar inscrito na reunião até 10 de Novembro de 2019. 
 
• 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). 
 
• Após avaliação dos resumos pelos júris nomeados pela comissão 
organizadora, os autores serão notificados por email do resultado. 
 

 
 
A comissão organizadora agradece desde já o empenho dos autores na 
elaboração de trabalhos para apresentação.  

 

 
 


