


REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO
DE RESUMOS

A submissão é efetuada através do site www.admedic.pt.

DATA LIMITE PARA ENVIO DE RESUMOS:

30 de setembro de 2022
1. Serão aceites resumos para Comunicações orais e Posters em todos os temas relacionados com
Medicina Intensiva na área Neonatal e Pediátrica.
2. No momento da submissão eletrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos todos os campos
previstos. Deve ser indicado o modo preferido para apresentação do trabalho: Comunicação oral ou
Poster
3. Por favor assegure-se de que no seu resumo não existem erros científicos, de escrita ou gramática
uma vez que serão avaliados exatamente como estão submetidos.
   

4. Avaliação: os trabalhos serão avaliados pelo Júri do Congresso. Os autores serão informados via
e-mail acerca da decisão do Júri até 10.10.2022.

    

5. Uma vez aceite o resumo, serão enviadas as condições para apresentação das Comunicações orais
e Posters. A aceitação ou recusa do trabalho apresentado será enviada a quem submete o trabalho.
Apesar dos autores mencionarem no processo de submissão dos resumos 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.

 



 


6. O autor principal do resumo deverá estar inscrito no Congresso até à data da seleção dos trabalhos.
7. Haverá um prémio para a melhor Comunicação Livre e para o melhor Poster.
8. Não haverá possibilidade de recurso das decisões do Júri.
Normas para elaboração de resumos:
Título: Deve ser claro e informativo, em MAIUSCULAS, máximo de 100 caracteres (com espaços),
não deve conter siglas ou abreviaturas.



Autores: Deve ser indicado o nome próprio e apelido (ex: Maria Santos), sem iniciais ou títulos
O nome do autor que fará a apresentação deverá estar indicado.
Afiliações: Indicar o nome da Instituição à qual os autores estão afiliados; A correlação entre os
nomes de autores e a afiliação deve ser feita através de algarismos (com efeito superior à linha
para os autores).
Corpo estruturado: Máximo de 2500 caracteres (com espaços)
Caso clínico: Introdução, Relato do caso, Discussão, Conclusão
Trabalho original: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão
Palavras-chave: Máximo 5.



sofia.gomes@admedic.pt

Todos os resumos aceites para apresentação no Congresso (poster ou comunicação oral) serão
publicados no livro de resumos em formato digital que ficará disponível no site do Congresso
(www.admedic.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.

