
 

 

REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

• Os resumos deverão ser submetidos via correio electrónico para 

jornadasendocrinologiachts@gmail.com. No e-mail de submissão devem obrigatoriamente 

constar: Título do trabalho (em maiúsculas, máximo de 100 carateres), Texto com 3500 

carateres no máximo,  Nome dos autores (nome do apresentador deverá estar em primeiro 

lugar) e Instituição à qual estão afiliados, email e número de cédula profissional de todos os 

autores. Deverá ser indicado o autor de contacto (preferencialmente o primeiro autor).  

• Os resumos podem ser submetidos em português ou inglês e poderão ser submetidos a até 

dia 10 de outubro, data limite para a submissão de trabalhos. 

• Os trabalhos deverão conter apenas material original, não publicado ou apresentado 

previamente à realização do Encontro e deverão ser estruturados da seguinte forma: 

Introdução, Objetivos, Material e Métodos, Resultados e Conclusões. 

● A seleção dos trabalhos será alvo de aplicação de grelha de avaliação previamente 

estruturada, considerando originalidade e pertinência do tema/caso clínico, bem como 

abordagem técnica.  

● Todos os trabalhos selecionados serão certificados. 

● Os trabalhos selecionados para comunicação oral, serão certificados como tal. Aos 6 

melhores trabalhos será atribuída uma menção honrosa e aos 3 primeiros lugares será 

atribuído prémio. 
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REGRAS DE APRESENTAÇÃO 

 

PÓSTERES 

• Os/as autores/as serão informados/as por e-mail quanto às características e regras de 

elaboração dos pósteres. Qualquer póster que não as respeite será automaticamente recusado, 

não sendo permitida a sua exposição; 

• Os pósteres deverão obedecer à estrutura do resumo; 

• Ao enviarem o seu póster, os/as autores/as autorizam a sua exposição pela Comissão 

Organizadora; 

• Os pósteres selecionados serão apresentados virtualmente, em formato digital.  

 

PÓSTERES SELECIONADOS PARA COMUNICAÇÃO ORAL 

• A Comissão Científica selecionará até 6 pósteres para apresentação sob a forma de 

comunicação oral que serão anunciados após a sessão de abertura; 

• Os trabalhos selecionados serão apresentados ao final do dia, após os workshops; 

• Os autores poderão apresentar o trabalho virtualmente ou presencialmente; 

• A apresentação dos pósteres selecionados para comunicação oral deverá ser feita em formato 

Microsoft Powerpoint® ou PDF contendo, no máximo, 3 slides; 

• O tempo máximo de exposição é de 5 minutos, seguido de um período de 5 minutos de 

discussão; 

 

CERTIFICADOS DE APRESENTAÇÃO 

• Os certificados de apresentação de trabalho no I Encontro de Endócrino & MGF do Tâmega e 

Sousa serão enviados ao/à autor(a) apresentador(a) em formato digital para o e-mail de 

contacto da sua inscrição, em data posterior ao evento. 


