
2023

HOTEL EUROSTARS OÁSIS

FIGUEIRA DA FOZ

25 a 27

NORMAS DE SUBMISSÃO
ABSTRACTS

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

14

As candidaturas à apresentação de abstracts estão abertas apenas aos autores que se inscrevam no Congresso

A data limite para submissão de abstracts é 20 de abril de 2023, até às 23.59h. 
Os abstracts submetidos após esta data não serão considerados para apreciação

Todos os abstracts deverão ser submetidos através da plataforma de submissão online, disponível 
para o efeito. Não serão aceites abstracts enviados via e-mail

O título do abstract deve ser em Português e Inglês

Devem ser indicados os co-autores, as respetivas afiliações e contactos

O autor deve indicar qual a forma preferencial de apresentação, poster ou comunicação oral, 
e qual a área a que se destina (Citologia ou Histologia)

O abstract deverá ser organizado por secções: introdução e material e métodos, resultados e conclusões, 
3 a 4 palavras-chave em Português e Inglês. O conteúdo do abstract não deve exceder as 250 palavras

Os autores autorizam desde logo a Organização a publicar os seus resumos no livro de abstracts e 
em todos os meios de divulgação médica que esta entenda como pertinentes

À Comissão Organizadora caberá aprovar os abstracts que serão apresentados como comunicação 
oral e como poster. Os melhores abstracts serão selecionados para comunicação oral, sendo os 
autores previamente informados da data e horário da sessão

Os abstracts aprovados para submissão em formato de poster deverão respeitar a dimensão 
de 100 cm x 70 cm (altura x largura)

A Comissão Organizadora poderá optar por não expor os posters que se afastem do conteúdo e 
forma indicados ou que apresentem falta de qualidade gráfica

Pelo menos um dos autores terá de estar presente no período de discussão, a fim de prestar todos 
os esclarecimentos sobre o seu conteúdo

O registo que efetuou como autor não invalida a sua inscrição no Congresso. A inscrição deverá ser 
efetuada de acordo com as indicações disponibilizadas no site

Serão atribuídos prémios aos melhores posters e comunicações orais pela Comissão Organizadora. 
A divulgação dos vencedores dos prémios será efetuada na sessão de encerramento do Congresso, 
a realizar no dia 27 de maio de 2023. Pelo menos um dos autores terá de estar presente na sessão 
de entrega de prémios, sob pena de não receber o valor atribuído.
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