
Submissão de Resumos e apresentação de trabalhos sob a forma de Poster 
 
Normas para a submissão de resumos e prazos de resposta 
 
- A submissão de resumos para avaliação pela comissão científica deve ser realizada por via 
eletrónica, como anexo em formato word, para o email  submissao.posters.normedica@exponor.pt 
até às 18h do dia 08 de outubro de 2017;  
 
O email deverá indicar no campo Assunto “Submissão de resumo” e no corpo do email deverá ser 
indicado o autor responsável pela correspondência e respetivos contactos (email e telefone); 

 
- Poderão ser submetidos trabalhos de investigação, revisão bibliográfica ou casos clínicos. Os 
trabalhos devem ser originais e não terem sido apresentados previamente noutro evento 
científico; 
 
- Os resumos submetidos serão avaliados pelos elementos da Comissão Científica do Painel; 

 
- Os resumos deverão ser escritos de forma clara e concisa, cumprindo as normas descritas em 
seguida; 
 
- A aceitação dos trabalhos será confirmada até às 18h do dia 15 de outubro de 2017; 
 
- Para a apresentação dos trabalhos selecionados, sob a forma de poster, pelo menos um (1) 
dos autores deverá estar inscrito no congresso. 
 
Normas para a elaboração do resumo 
 
-  O resumo do trabalho deverá ser escrito em formato word identificando:

. Título (deve ser claro quanto ao seu conteúdo) 

. Nomes do(s) Autor(es) (devendo ser sublinhado o nome do autor responsável pela    
apresentação em caso de aceitação) 
. Afiliação            
. Contacto de email e telefone do autor responsável pela correspondência 

 
- O resumo do trabalho deverá ter, no máximo, 2500 caracteres, incluindo espaços e excluindo 
o título e o nome dos autores; 
 
- Os resumos deverão ser estruturados da seguinte forma: I – introdução; II – objetivos; III- 
métodos; IV – resultados; V – discussão e conclusões. 
 
 
Normas para a impressão 
 
- Os trabalhos aceites deverão ser impressos sob a forma de poster orientado verticalmente e com 
a dimensão máxima de 90 cm de largura por 120 cm de altura; 
 

- O conteúdo dos posters deverá ser facilmente legível a uma distância de 1,5m; 
 
- Os posters deverão ser afixados até 1 hora antes do início da sessão correspondente e retirados 
até 1 hora após o término da sessão correspondente; 
 
- A cada trabalho selecionado será atribuído um número de identificação que constará do local 
de aplicação; 
 
- A organização disponibilizará fita-cola (dupla face) para permitir a afixação dos posters; 
 
- Nos intervalos entre apresentações previstos no painel o autor responsável deverá comparecer 
junto do cartaz, possibilitando assim a apresentação do seu trabalho.  
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