REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO
DE POSTERS
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: 05 de junho de 2019
O apresentador tem obrigatoriamente que estar inscrito no Congresso.
Exceptuando-se a apresentação de relato de caso, os trabalhos devem obedecer aos seguintes critérios:

13º CONGRESSO
27-28|junho|2019
Centro de Congressos
Sheraton Porto Hotel

Geriatria 2019

A idade & o conhecimento
aliados no futuro

- Introdução
- Objetivos
- Material e métodos
- Resultados
- Discussão/Conclusões
Notas importantes:
- Não serão publicados os resumos, caso os Apresentadores não se encontrem inscritos até 07 de junho.
- 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 pela competente comissão, os autores serão notificados por escrito, por email,
comunicando a aprovação ou exclusão do resumo.

COMISSÃO ORGANIZADORA
Presidente Dr. José Canas da Silva

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE E-POSTER

Prof. Doutor A. Pacheco Palha
Dr. Álvaro Ferreira da Silva
Dra. Cristina Galvão
Dr. Rui Cernadas
Dra. Cristina Maia e Costa
Dra. Helena Beça

Os Posters serão exibidos em formato digital com as seguintes características:
Poster Vertical
O tamanho a definir para o poster electrónico é de:
38,1cm largura x 67,73 cm altura (orientação vertical)
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ou 1080 x 1920 pts (horizontal x vertical)
A Comissão de Avaliação procederá à visita aos Posters no local e selecionará os trabalhos a apresentar
oralmente na Sala Plenária em data e hora a designar.
A informação relativa aos Posters selecionados para apresentação oral será afixada no local, junto aos ecrãs
de Posters, na tarde do dia 27 de junho.
No caso do Seu Poster ser selecionado para apresentação oral, a mesma poderá ser efectuada com recurso
a um máximo de 3 slides, espelhando:
SECRETARIADO
Calçada de Arroios, 16 C, Sala 3
1000-027 Lisboa
T: +351 21 842 97 10
F: +351 21 842 97 19
E: ana.pais@admedic.pt
W: www.admedic.pt

AGÊNCIA DE VIAGENS OFICIAL
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F: +351 21 841 89 59
E: paula.cordeiro@admedictours.pt
W: www.admedictours.pt
RNAVT 2526

1. Equadramento e objetivos
2. Metodologia e resultados
3. Conclusões
Cada Poster irá dispor de 7 minutos no total, sendo 5 minutos
para apresentação e 2 para discussão.
Dr. José Canas da Silva
Presidente da Comissão Organizadora

