REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS

Abril de 2021

Regulamento para a Submissão de Resumos

REGRAS DE SUBMISSÃO
Os resumos das comunicações livres (poster ou comunicação oral) e workshops deverão ser submetidos usando a plataforma
disponível para o efeito (a divulgar através do nosso site: www.jornadasmgflvt.pt). Não serão considerados resumos enviados
por outro meio.
Para cada resumo, deve ser registado, obrigatoriamente, o nome e correio eletrónico do autor para correspondência (primeiro
autor). O resumo não pode conter a identificação dos autores, sob pena de exclusão. A identificação deve ser feita apenas no
espaço indicado para o efeito.
Cabe ao autor, ou conjunto de autores (até um máximo de 5 autores exceto trabalhos de investigação), a indicação do tipo de
apresentação pretendido (comunicação oral vs. poster vs. workshop), podendo ser sugerido pela Comissão Científica outra
tipologia de apresentação.
O primeiro autor será, por defeito, o apresentador e só poderá fazer uma apresentação por cada área temática, estando
permitido apenas submeter um total de 3 trabalhos como primeiro autor. Caso o primeiro autor não seja o apresentador, o
nome do apresentador deverá ser indicado, para atribuição do respetivo certificado de apresentação do trabalho.
Os membros da Comissão Organizadora das presentes jornadas poderão também fazer submissão de trabalhos (poster ou
comunicação oral); no entanto, os mesmos não serão candidatos a prémio, assim como todos os restantes autores destes
trabalhos. Deverá, também, ser nomeado um apresentador do trabalho que não faça parte da Comissão Organizadora.
Serão aceites as seguintes tipologias de trabalho:
- Trabalhos de investigação;
- Avaliação e melhoria da qualidade;
- Protocolos;
- Revisão de tema;
- Relato de Caso;
- Relato de prática;
- Workshop.
A pré-triagem dos resumos integrados na plataforma é realizada pela Comissão Organizadora das Jornadas, conforme os
critérios abaixo definidos (ver Estrutura dos Resumos).
Os resumos elegíveis serão depois avaliados pelo júri que constitui a Comissão Científica (ver Júri, Apreciação e Seleção).
Relativamente aos resumos submetidos para workshops, será selecionado um total de um workshop para apresentação. Como
tal, não são passíveis de concorrer a prémio. Poderão ser submetidos workshops previamente realizados em outros eventos.
O prazo limite de envio de resumos é dia 15 de maio de 2021.
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ESTRUTURA DOS RESUMOS
O título do resumo deve ter um limite de 150 caracteres. O corpo de texto tem um limite de 2500 caracteres (incluindo
espaços) e não deverá conter quaisquer informações que identifiquem o(s) autor(es) e/ou a sua filiação.
Os resumos devem ser estruturados de acordo com o tipo de trabalho, com os seguintes tópicos:
- Trabalhos de Investigação: Introdução e objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão.
- Avaliação e melhoria contínua da qualidade: Justificação, Objetivo(s), Métodos, Resultados (de pelo menos duas
avaliações), Discussão.
- Protocolos: Introdução, Objetivo(s), Métodos, Discussão.
- Revisão de tema: Introdução e objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão.
- Relato de caso: Enquadramento, Descrição de Caso, Discussão.
- Relato de prática: Introdução/Pertinência, Objetivo(s), Descrição, Discussão, Conclusões.
- Workshop: Introdução (justificação e pertinência do workshop); Objetivos de aprendizagem (finalidade e
resultados previstos a obter); Metodologia (aspetos organizativos e conteúdos); Discussão (impacto previsto do
workshop na Medicina Geral e Familiar). Deverá também ser incluída informação biográfica sucinta dos autores,
com particular destaque às suas competências pedagógicas, experiência prévia como formadores e competência
técnico-científica na área que se propõe fazer formação, bem como a indicação do coordenador científico do
workshop.
Os resumos que não cumpram os critérios acima referidos estão sujeitos à exclusão da seleção pela Comissão Organizadora.

JÚRI, APRECIAÇÃO E SELEÇÃO
Será nomeado um júri de apreciação e seleção dos resumos, que fará parte da Comissão Científica das Jornadas. A
composição da Comissão Científica é da responsabilidade da Comissão Organizadora das III Jornadas do Internato de
Medicina Geral e Familiar da ARSLVT.
Os critérios de apreciação e seleção dos resumos serão aprovados pela Comissão Científica.
O júri recusará qualquer resumo que não se enquadre na respetiva área temática a que se propõe ou que considere carecer
de pertinência ou qualidade. No caso de existirem duas ou mais comunicações com o mesmo tema, poderá ser selecionada
apenas a melhor classificada.
Os elementos do júri recebem apenas o título e o corpo de texto do resumo, sendo os autores e as filiações omissos.
O júri poderá propor apresentação em formato alternativo (comunicação oral ou poster) e será comunicada essa decisão ao
autor (que poderá ou não aceitar).
Os resultados do processo de seleção dos resumos serão divulgados a partir de 10 de junho de 2021.
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APRESENTAÇÃO
Para apresentação nas Jornadas, serão selecionados 3 resumos por cada área temática para comunicação oral. Os posters
serão aceites caso obtenham aprovação unânime pelo júri definido pela Comissão Científica, mas serão selecionados os 8
melhores para discussão nas Jornadas.
Dentro das submissões para workshop, será apenas selecionado um para apresentação.
O primeiro autor será, por defeito, o apresentador e só poderá fazer uma apresentação por cada área temática. Caso não o
seja, o nome do apresentador deverá ser indicado, para atribuição do respetivo certificado de apresentação do trabalho.
As apresentações/comunicações livres devem seguir as indicações pré-estabelecidas:
a. Comunicação Oral: o tempo máximo de exposição é 10 minutos. São reservados 5 minutos para discussão. Prevêse que a apresentação decorra em modo online (quer o orador esteja ou não presencialmente nas jornadas), com
transmissão para os restantes participantes.
b. Comunicação em Poster: o poster deve ser organizado verticalmente com dimensões de 120 x 90 cm.
Recomendamos que o tamanho de letra não seja inferior a 14 e que se utilizem tipos de letra de leitura fácil. O
nome do(s) autor(es) e filiação deve estar abaixo do título. Os autores devem enviar o seu poster em suporte
informático (.pdf) antecipadamente e segundo instruções que serão enviadas, em data a indicar, aquando da
confirmação da aceitação do seu trabalho. Tempo de apresentação: 5 minutos. Serão reservados mais 3 minutos
para discussão.
c. Workshops: Atividade de duração máxima de 90 minutos em sala virtual (online) própria. Lotação máxima de 452
participantes por workshop. Os workshops não serão objeto de avaliação por parte do júri ou público.

AVALIAÇÃO E PRÉMIOS
A avaliação das apresentações dos trabalhos selecionados cabe ao júri constituído pela Comissão Científica. Os critérios de
avaliação dos trabalhos apresentados serão, igualmente, aprovados pela Comissão Científica.
As comunicações orais serão avaliadas conforme os seguintes parâmetros: clareza da exposição, cumprimento do tempo,
enquadramento do tema em Cuidados de Saúde Primários, contribuição para a formação de outros profissionais, qualidade
do formato de apresentação. Será premiada a comunicação oral com melhor pontuação em cada uma das seis (6) tipologias
de trabalho, conforme determinação da Comissão Científica.
Os posters selecionados serão avaliados conforme os seguintes parâmetros: enquadramento do tema em Cuidados de Saúde
Primários, contribuição para formação de outros profissionais, qualidade do formato de apresentação. Dos posters aceites,
serão selecionados os oito (8) melhores para discussão com o júri. Será premiado o Poster com melhor pontuação conforme
determinação da Comissão Científica.
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O workshop selecionado não terá lugar a prémio, nem será sujeito a avaliação pelo júri.
Os prémios serão divulgados na sessão de encerramento. Os certificados de prémio, autoria e apresentação serão
disponibilizados após o evento.
O júri poderá não atribuir prémio se julgar e justificar não haver motivo para premiar qualquer comunicação. O júri é
soberano e as suas decisões não são passíveis de recurso.

CONDIÇÕES PARA COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS
A inscrição nas Jornadas é condição necessária para a apresentação de comunicação oral, poster ou realização de workshops.
Só serão considerados, para apreciação pelo júri, trabalhos de internos inscritos nas jornadas.
Não serão aceites resumos de trabalhos previamente apresentados noutras reuniões nacionais ou internacionais, à exceção
dos workshops.
O rigor dos dados apresentados é da exclusiva responsabilidade do autor ou grupo de autores.

A Comissão Organizadora
III Jornadas do Internato Médico de MGF da ARS LVT
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