Organização:

II CONGRESSO IBÉRICO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS
Elvas, 26 e 27 de outubro de 2018

CANDIDATURA A POSTERS ELETRÓNICOS
A organização do II Congresso Ibérico de Doenças Neurológicas integra um espaço para
apresentação de posters originais, nomeadamente de cariz científico, permitindo a
divulgação de projetos e iniciativas de natureza técnico-científica na área deste evento,
relacionados com as temáticas em análise e discussão: Abordagem Multidimensional
Esclerose Múltipla e/ou Esclerose Lateral Amiotrófica.

Os Posters terão formato eletrónico (apresentação Powerpoint ou PDF) tal como
especificado nas regras de submissão.

REGRAS DE SUBMISSÃO
1. Os autores devem submeter os seus resumos até ao dia 15 de Outubro (pelo menos
duas semanas antes) para indicar mail, de acordo com o Formulário anexo;
2. Os temas submetidos deverão enquadrar-se na temática do Congresso;
3. Os pósteres a apresentar deverão ser originais, não tendo sido premiados noutros
contextos;
4. Os autores dos pósteres serão informados da sua aceitação, por e-mail, até ao dia
19 de outubro de 2018;
5. A proposta de submissão deverá ser composta por: Título da comunicação; palavras
chave, identificação dos autores (sublinhar qual dos autores deverá ser contactado):
nome, afliação, contacto telefónico, e-mail, Resumo do poster (Arial 11,
espaçamento 1,5, texto justificado, constituído por: introdução ou problemática,
objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusões);
6. Resumo do póster (max. 250 palavras).
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7. O número máximo de autores por póster é de 5 pessoas;
8. O póster final deverá ser apresentado em formato de ficheiro informático (PDF, PPT
ou PPTX com as seguintes caraterísticas: Tamanho: horizontal 16:9. Fonte: Arial,
Tahoma ou Calibri, tamanho da fonte: título (48), nomes dos autores (38),
afiliação (28), títulos (33) e texto (23);
9. Os pósteres estarão em projeção em sala própria durante o Congresso;
10. A apreciação e seleção dos pósteres são da responsabilidade da Comissão
Organizadora à qual compete:
-Verificar a conformidade dos trabalhos com o presente regulamento;
- Selecionar os trabalhos a apresentar;
11. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica e dos resultados não
haverá recurso;
12. Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de todos
os autores;
13. Cada autor pode apresentar no máximo 3 trabalhos.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
•

Título: Curto e conciso não devendo ter abreviaturas;

•

Autores: Apenas os que contribuíram significativamente para o trabalho apresentado;

•

Objetivo(s): Definição de forma concreta da intenção do póster que é objeto do resumo;

•

Metodologia: Explicitação dos métodos / materiais utilizados para o desenvolvimento do
trabalho (desenho / recolha / tratamento dados);

•

Resultados: Evidenciação clara e precisa da resposta ao(s) objetivo(s) e suporte às
conclusões;

•

Conclusões: Destaque sucinto do impacto do trabalho sem repetir a apresentação de
resultados já efetuada.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PÓSTERES CIENTÍFICOS
•

Relevância do tema;

•

Inovação / criatividade / originalidade;

•

Clareza na definição do(s) objetivo(s) e metodologia;

•

Apresentação sucinta e concreta de resultados;

•

Qualidade e pertinência das conclusões;

•

Contributos para a Abordagem Multidimensional da Esclerose Múltipla e/ ou Esclerose
Lateral Amiotrófica.
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