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1 - DATAS IMPORTANTES

Data início de submissão de resumos | A partir de 01 de outubro de 2018
Data limite para submissão de resumos | Até 14 de novembro de 2018
Comunicação da decisão da comissão científica | Até 19 de novembro de 2018
Envio da apresentação final | Até 20 de novembro de 2018
2 - TIPO DE COMUNICAÇÃO
A organização pretende abrir espaço à apresentação de comunicações livres e pósteres, que permita
a divulgação de projetos e iniciativas de natureza científica ou técnica da área de Infeciologia, relevantes para os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. A comissão científica decidirá
sobre o tipo de comunicação a apresentar (comunicação livre ou póster), embora o autor possa sugerir o tipo de participação.

3 - CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE RESUMOS
Os resumos não submetidos no período definido não serão aceites nem publicados.
Para a elaboração dos resumos os autores devem considerar os elementos abaixo descritos.
Tipo

• O tema deve estar relacionado com Infeciologia e Controlo de Infeção
Título

• Coerente com o conteúdo do resumo

• Informativo, sucinto e redigido na afirmativa, sem abreviaturas, nem indicação da localização
da investigação.
Texto

• Todos os campos do layout devem ser preenchidos (Introdução; Objetivos; Métodos; Resultados; Conclusões e Referências bibliográficas):
Os resumos de Investigação Empírica,
module=rr&target=page&id=11681.
Os resumos de Revisão Sistemática,
module=rr&target=page&id=11681.

formato
formato

disponível

em

http://esenfc.pt/rr/?

disponível

em

http://esenfc.pt/rr/?
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Características do texto do resumo

• Clareza, coerência e coesão do discurso
Citações e referências bibliográficas

• No máximo 4 referências bibliográficas
• Todos os autores citados devem constar na lista de referências
• Todas as referências devem ser citadas no texto
• Todas as citações e paráfrases têm que cumprir as normas da American Psychological Association (APA, 6.ª edição, 2010)
Palavras-chave

• Apresentar no máximo 6 palavras-chave

• Transcritas de acordo com os descritores MeSH (disponível em: http://www.nlm.nih.gov/mesh/
MBrowser.html e / ou http://decs.bvs.br/).

Formato | O texto deve ser apresentado em formato Word, letra Arial, tamanho 11, espaço 1,5,
sem justificação, páginas em formato A4 (margens superior e inferior de 2,5cm e margens esquerda e direita de 3cm), em coluna única, evitando-se negritos e sublinhados, variação do tipo de letra, fundos de cor, etc. Não deve incluir notas de rodapé.
Os resumos devem estar de acordo com os critérios científicos e formais estabelecidos pela Comissão Científica das Jornadas.
Critérios científicos
a) Os temas devem ser atuais e relevantes;
b) Os estudos devem estar concluídos e com resultados relevantes;
c) O conteúdo dos resumos é da responsabilidade dos autores.
Critérios formais
a) O número de autores de cada resumo não pode ser superior a 7 e têm que estar devidamente
identificados (nome, categoria profissional, local de trabalho, país, endereço, email, telefone
e, caso se justifique, deve estar perfeitamente identificada a instituição/organismo financiador do estudo);
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b) Apenas um dos autores pode ser o apresentador da comunicação e essa indicação deve estar
expressa a sublinhado no formulário de inscrição;
c) Cada autor pode apresentar, no máximo, 2 comunicações;
d) O processo de submissão dos resumos processa-se online;
e) Todos os campos do layout devem estar preenchidos;
f) O resumo não deve exceder 500 palavras, integrando: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões
Indicamos os seguintes campos:
Introdução | Máximo de 80 palavras;
Objetivos | Máximo de 70 palavras;
Metodologia| Máximo de 90 palavras;
Resultados | Máximo de 160 palavras;
Conclusões | Máximo de 100 palavras;
Palavras-chave | Mínimo de 1 palavra-chave e máximo de 6;
Referências | Mínimo de 1 e máximo de 4 referências bibliográficas (APA Standards 6.ª Edição);
N.B. Consideram-se as regras do novo acordo ortográfico, pelo que a Comissão Científica salvaguarda o seu direito de modificar termos de Português do Brasil para Português de Portugal. Os artigos
são organizados de acordo com as normas APA e guiões de análise crítica, em função de uma categoria específica (Artigos de Investigação; Revisões Sistemáticas).

4 - ENVIO DA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO LIVRE OU PÓSTER
Uma vez aceite o resumo, os autores devem enviar as apresentações até às 24h dia TMG de 20 de
novembro de 2018.
Apresentação das comunicações livres
- Os autores deverão enviar a versão final da comunicação, de preferência no formato PNG
(Portable Network Graphics) ou PDF. Este arquivo é automaticamente disponibilizado em tempo
útil na sala de apresentação. Se tal não acontecer, a organização não pode garantir os recursos tecnológicos que possam eventualmente ser necessários ao bom êxito da comunicação;
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- A comunicação não deve exceder 10 minutos e 3 minutos serão reservados para discussão.
Apresentação de Pósteres
- Os autores devem enviar a versão final do póster em versão digital, PDF. Este arquivo é automaticamente disponibilizado em tempo útil na sala de apresentação. Se tal não acontecer, a organização não pode garantir os recursos tecnológicos que possam eventualmente ser necessários ao bom
êxito da comunicação;
- Não serão aceites pósteres em modo de impressão;
- O póster enviado deve conter apenas uma página/diapositivo na orientação horizontal. Dimensões: máxima (110x90cm), mínimo (90x70cm). O tamanho mínimo da letra recomendado é o correspondente aos tipos Calibri ou Arial 20;
- A apresentação do póster não deve exceder 5 minutos.

5 - NORMAS PARA COMUNICAÇÕES LIVRES E APRESENTAÇÃO DE PÓSTERES
- Os oradores devem estar no local da apresentação na data e hora indicadas no programa do congresso;
- Será cumprido rigorosamente o tempo definido para cada apresentação.
NB: todos os oradores de comunicações livres e pósteres têm de estar inscritos nas Jornadas de
Saúde de TMAD.

6 - CERTIFICAÇÃO
- O certificado de apresentação estará de acordo com os dados fornecidos no formulário de submissão e inclui: título da comunicação livre ou póster, nomes dos autores, nome do apresentador e
data de apresentação;
- Será enviado um certificado ao orador via mail no fim das jornadas.

7 - PUBLICAÇÃO
- Os resumos aceites serão publicados em formato digital no site das jornadas;
- O conteúdo científico dos resumos é da exclusiva responsabilidade dos autores.

