Secção do Primeiro
Episódio Psicótico

Regulamento para submissão
de abstracts:
(Comunicações orais e Posters)
1. A submissão é efetuada através do site www.admedic.pt.

DATA LIMITE PARA ENVIO DE ABSTRACTS:
09 de setembro de 2018
2. Serão aceites abstracts para Comunicações orais e Posters em todos os temas relacionados com as
doenças psicóticas.
3. Os trabalhos só poderão apresentar material original, não publicado ou apresentado previamente à
realização do Encontro e deverão ser estruturados do seguinte modo: 		
		
Introdução
Objetivos
Material e métodos
Resultados
Conclusões

Organização
Secção do Primeiro
Episódio Psicótico
da Sociedade Portuguesa
de Psiquiatria e Saúde Mental

4. No momento da submissão eletrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos todos os campos
previstos:
Deve ser indicado o modo preferido para apresentação do trabalho: Poster ou Comunicação oral.
Título: Deverá estar em MAIÚSCULAS (máximo 100 carateres);
Deverá ser escolhido um título para o trabalho que identifique com clareza o seu conteúdo.
Evite abreviaturas no título. As abreviaturas apenas poderão ser utilizadas no texto, após uma
utilização da palavra por extenso.
Texto: Limitado a 2500 caracteres (máximo);
Instituição: Indicar o nome da Instituição à qual os autores estão afiliados;
Nome dos autores: O nome do autor que fará a apresentação deverá estar
indicado em primeiro lugar.

Comissão Organizadora
Hugo Silva
Nuno Madeira
Pedro Levy
Ricardo Coentre
Tiago Santos

5. Por favor assegure-se de que no seu abstract não existem erros científicos, de escrita ou gramática
uma vez que serão avaliados exatamente como estão submetidos.
6. A aceitação ou recusa do trabalho apresentado, será enviada a quem submete o trabalho. Apesar
dos autores mencionarem no processo de submissão dos abstracts a sua preferência na forma de
apresentação dos trabalhos (poster ou comunicação oral), cabe à comissão organizadora escolher a forma
final como cada trabalho será apresentado.
7. O primeiro autor terá de estar inscrito no Encontro.

Secretariado

8. Uma vez aceite o resumo, serão enviadas as condições para apresentação das Comunicações orais e
Posters.
9. Durante o Encontro será eleito a melhor Comunicação oral e Poster.

Calçada de Arroios, 16 C
Sala 3, 1000-027 Lisboa
T: +351 21 842 97 10
E: paula.cordeiro@admedic.pt
filipa.oliveira@admedic.pt
W: www.admedic.pt
Imagem: Ad Médic

10. Todos os abstracts aceites para apresentação no Encontro (poster ou comunicação oral) serão publicados no
livro de abstracts em formato digital que ficará disponível no sitio da Internet do Encontro (www.admedic.pt) e no
sitio da Internet da Secção do Primeiro Episódio Psicótico (www.spep.pt).
NOTAS IMPORTANTES:

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).

