XVIII jornadas Científicas e II Internacionais

Prevenção - A Chave de Ouro da DCV
REGULAMENTO
1.As Candidaturas à apresentação de Posters formalizam-se com o envio do resumo para
o e-mail fpc-centro@netcabo.pt da Delegação Centro da Fundação Portuguesa de
Cardiologia até ao dia 31 de outubro 2018.
2. Os trabalhos deverão ser originais, ainda não apresentados nem publicados e
orientados para a temática das Jornadas
3.É obrigatório que, pelo menos, um dos autores esteja inscrito nas Jornadas.
4.O texto do resumo não pode conter a identificação dos seus autores.
5.A identificação, e-mail e telefone do primeiro autor de cada trabalho, assim como o
respectivo título, devem ser enviados para o e-mail citado no ponto 1, ficando na
posse do Secretariado.
6.O resumo deve ser claro e objectivo com mensagem facilmente perceptível e não
exceder trezentas palavras
7. O resumo deve ser estruturado de acordo com a área temática, segundo os
seguintes itens:
-Investigação (introdução, objectivos, material e métodos, resultados,
discussão/conclusões).
- Avaliação / Garantia de qualidade (justificação, objectivos, material e
métodos, resultados, discussão/conclusões).
- Revisão de tema (introdução, objectivos, metodologia, resultados, discussão).
- Relato de caso (enquadramento, descrição do caso, discussão, conclusões).
8.Após avaliação dos resumos por comissão nomeada para o efeito, o Secretariado
informará por e-mail o primeiro autor de cada trabalho, até ao dia 09 de novembro, da
aprovação ou exclusão da candidatura e ainda da data, hora e local para afixação do
poster.
9. Os posters terão obrigatóriabmente, dimensões estandardizadas: 90cm/largura x
120cm/altura, devendo o texto ser perceptível a 1,5m de distância.
10.A Comissão de avaliação apreciará os trabalhos no local das Jornadas.
11.Mesmo após a aceitação, no dia das Jornadas, se os posters se afastarem, quer do
conteúdo e forma indicados no resumo, quer das normas deste regulamento, ou tiverem
falta de qualidade gráfica, poderão não ser expostos.
12. Aos autores dos 3 posters melhor classificados serão entregues, no Acto de
Encerramento das Jornadas o Prémio SRCOM e os respectivos certificados.

