REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE
COMUNICAÇÕES ORAIS
& PÓSTERES

Os autores devem submeter os seus resumos (em português e inglês) para o 2º CONGRESSO
INTERNACIONAL – IACS 2018: “Desafios e Inovação em Controlo de Infeção”, até ao dia
07.10.2018, pelo formulário online. Os resumos aceites serão publicados no livro de atas da
Revista de Investigação & Inovação em Saúde (RIIS).

Resumo a submeter (comunicações orais ou pósteres)
Os trabalhos deverão versar temáticas relacionadas com os temas do programa científico e
serão avaliados pela Comissão Científica, tendo em conta o enquadramento, criatividade,
inovação e interesse para a qualidade dos cuidados.

Os resumos devem ter no máximo, 250 PALAVRAS.
Estrutura do resumo
(português ou inglês)
Título do trabalho (português, inglês
e espanhol)
- 1º Autor [Nome e Apelido]
Afiliação
[Instituição + Categoria profissional]
- Contacto e-mail
- Outros autores (até 6)

Organização do texto
Título (português, inglês e espanhol)
- Introdução
- Objetivos
-Metodologia (participantes, instrumentos e
procedimentos)
- Resultados
- Conclusões
- Palavras-chave em português, inglês e
espanhol: máximo de quatro palavras-chave
separadas por ponto e vírgula de acordo com os
descritores MESH ou Ciências de Saúde
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Submissão
As comunicações deverão ser originais não tendo sido apresentadas em outros contextos.
Os autores devem indicar em qual dos formatos se integra a sua comunicação (oral ou
póster). A comissão científica poderá sugerir a mudança do formato.
Os autores das comunicações orais ou pósteres serão informados da sua aceitação, por email, até ao dia 16.10.2018.
Para a submissão da proposta de comunicação oral ou póster, em língua portuguesa ou
inglesa, deverá o autor correspondente preencher o formulário próprio de submissão.
O número máximo de autores por comunicação é 7, devendo o autor que irá apresentar o
trabalho estar inscrito no Congresso, pelo que para o efeito deverá regularizar a inscrição
até ao dia 19.10.2018.
A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do Congresso e dos resultados
não haverá lugar a recurso.
Comunicação oral






Este formato é limitado a 10 minutos para apresentação e 5 minutos de
discussão (o 1º autor será informado do horário de apresentação).
O ficheiro terá, obrigatoriamente, de ser produzido no formato standard
disponibilizado por e-mail aos trabalhos aprovados para participação.
Cada participante inscrito pode apresentar, no máximo, 2 trabalhos, como 1º
autor.
Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de
todos os autores.

Comunicação em Póster







Os posters devem estar no formato vertical (altura: 120cm; largura: 80cm).
Os materiais necessários para afixar os posters serão fornecidos pelos
organizadores. Devem ser afixados, antes do inicio do primeiro intervalo, pelos
autores no local definido pela organização,
A apresentação oral dos posters é limitada a 5 minutos. Os autores deverão
encontra-se junto dos mesmos no dia 25.10.2018, pelas 17H.
Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de
todos os autores.

Todos os resumos aceites ao Congresso serão publicados em livro de atas associado
ao evento na Revista de Investigação & Inovação em Saúde (RIIS). Dos resumos
aceites, os autores poderão propor um artigo completo para publicação na revista
científica.
A deliberação sobre casos omissos, a que o presente não dê resposta, será da
responsabilidade da Comissão Cientifica.
Será premiada a melhor Comunicação oral e Póster.
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