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                                                   Comunicações Livres 

Regulamento de Participação 

1. No programa do X Encontro Coração e Família haverá um espaço destinado à 
apresentação oral de Comunicações Livres. 

2. As comunicações podem ser feitas em termos pessoais ou serem propostas por um 
Serviço ou Unidade de Saúde. 

3. As comunicações deverão versar sobre um tema na área da Cardiologia. 
4. Os interessados deverão submeter um resumo da sua comunicação, através da endereço 

de correio eletrónico da FPC-DN fpcardio.norte@gmail.com , até dia 19 de agosto de 
2018 

5. Os resumos submetidos deverão seguir as seguintes normas: 
a. Formato pdf; 
b. Máximos de 3 páginas; 
c. Tamanho da fonte 12; 
d. Espaçamento entrelinhas 1,5; 
e. Margens laterais 3 cm e margens superior e inferior 2,5 cm; 

6. Do resumo deverão constar os seguintes elementos: 
a. Título; 
b. Responsável pelo trabalho (1ª letra do nome e sobrenome – ex. A.SILVA); 
c. Nome da instituição (caso se aplique); 
d. Nome dos coautores (caso se aplique, seguindo a mesma norma aplicada ao 

nome do responsável do trabalho). 
7. O júri, constituído pela Direção da Delegação Norte da Fundação Portuguesa de 

Cardiologia, selecionará os 6 melhores trabalhos para apresentação. Os resultados serão 
comunicados por correio eletrónico, até ao dia 3 de setembro de 2018. 

8. O responsável pelo trabalho e que irá fazer a respetiva apresentação oral deverá 
obrigatoriamente estar inscrito como participante ativo no evento. 

9. Cada orador disporá de 10 minutos para fazer a sua apresentação, dispondo os 
moderadores de 5 minutos para efetuarem a discussão.  

10. Após o evento, caberá ao júri selecionar os três melhores trabalhos que serão 
galardoados com um prémio monetário: 

1º Lugar 500,00 € 

2º Lugar 250,00 € 

3º Lugar 100,00 € 

11. Os restantes três trabalhos serão distinguidos com uma Menção Honrosa. 
12. A cerimónia de entrega dos prémios e menções honrosas terá lugar na Sessão de 

Encerramento. 
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