9º

CURSO ANUAL DE

Gastrenterologia
e Endoscopia Digestiva
para Enfermeiros
Regulamento para submissão de resumos
Posters
1. A submissão é efetuada através do site www.admedic.pt;

Data limite para envio de resumos:
11 de setembro de 2022
2. O resumo deve ser submetido em português. Os trabalhos só poderão apresentar material original, não publicado ou apresentado previamente à realização do Curso e deverão ser estruturados do seguinte modo:
• Introdução
• Objetivos
• Material e métodos
• Resultados e conclusões

20 outubro 2022
Centro de Eventos Aqualuz
Tróia
Organização:

No momento da submissão eletrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos todos os campos previstos:
• Título: Deverá estar em MAIÚSCULAS (máximo 100 carateres);
• Texto: Limitado a 2500 caracteres;
• Instituição: Indicar o nome da Instituição à qual os autores estão afiliados;
• Nome dos autores: O nome do que fará a apresentação deverá estar 		
indicado em primeiro lugar;
Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação pela Comissão
Científica;

Comissão Organizadora
Isabel Melgueira Martins
Ana Teresa Silva
Daniela Magalhães
Andreia Delgado
Cátia Sousa
Elsa Monteiro
Lina Gonçalves
Ana Paula Lima
Sónia Cruz Teixeira
Suzi Coelho

Prémio Melhor Poster
500€
Comissão Científica
Ana Gil Arranja
Ana Paula Scala
Sandra Rodrigues
Maria Fátima Silva
Elisabete Teixeira

Secretariado:
Calçada de Arroios, 16 C,
Sala 3 1000-027 Lisboa
+351 21 842 97 10
elsa.sousa@admedic.pt
www.admedic.pt

3. A aceitação ou recusa do trabalho submetido, será enviada via e-mail;
4. O autor que apresentar o trabalho terá de estar inscrito no Curso;
5. Uma vez aceite o resumo, serão enviadas as condições para apresentação.
NOTAS IMPORTANTES
• No texto do resumo não deverá ser mencionado o local de trabalho.
• Ao efetuar a submissão do trabalho deve escolher o estado para a mesma:
Rascunho – Pode efetuar as alterações que pretender até à data-limite de
submissão. A versão final terá que ser submetida até ao dia 11 de setembro
de 2022. Favor notar que o trabalho no estado rascunho não será considerado
para avaliação
Versão Final – não pode efetuar quaisquer alterações, ficando o resumo pronto
para ser avaliado
• Para a atribuição do Prémio ao Melhor Poster a instituição e/ou um dos autores deverá ser obrigatoriamente afiliado ao NGHD.
• O vencedor será anunciado na Sessão de Encerramento. Aos autores que não
estiverem presentes na cerimónia de entrega dos prémios será apenas enviado
o respetivo certificado e não terão direito a receber o prémio atribuído a essa
distinção.

