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AVALIAÇÃO

24. As Comunicações Científicas que respeitem as regras de submissão serão analisadas 
por membros pertencentes à Comissão Científica.

APRESENTAÇÃO NO CONGRESSO

25. O melhor póster será apresentado sobre forma de Comunicação Oral no dia 18 de 
Maio pelas 11h20 m.

26. Pósteres:

a. As Comunicações aceites serão apresentadas na forma de póster.

b. O póster deverá ter as seguintes dimensões: 90 x 120 cm (largura x altura).

c. Os pósteres serão discutidos por um ou mais membros da comissão de 
avaliação em sessão de apresentação de pósteres. O horário e modo de 
organização da sessão de apresentação de pósteres será comunicado ao 
primeiro autor até uma semana antes do início do Congresso.

d. A apresentação do poster deverá ter no máximo 4 minutos e será seguida de 
um período de discussão de até 4 minutos.

e. A elaboração dos pósteres é da responsabilidade dos autores.

27. Será enviado, via e-mail, posteriormente ao Congresso um certificado de apresen- 
tação da comunicação, discriminando o tipo de apresentação, o primeiro autor, o 
apresentador, e os co-autores do póster.



REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS

ÂMBITO

01. O presente regulamento estabelece as regras para a submissão de Comunicações 
Científicas no Congresso da UGP - O Hospital na Urgência.

PRÉ-REQUISITOS

02. Os autores das Comunicações Científicas podem ser profissionais de saúde, 
profissionais de outra área relacionada com a emergência médica, urgência ou 
cuidados intensivos, ou investigadores, de qualquer nacionalidade.

03. As Comunicações Científicas devem incidir sobre a urgência e emergência intra- 
-hospitalar, trauma e/ou cuidados intensivos, ou sobre ciências básicas relacionadas 
com estas áreas.

04. Serão aceites preferencialmente Estudos ou Trabalhos de Investigação.

05. Serão aceites Casos Clínicos relevantes.

06. As Comunicações Científicas devem ser redigidas em português.

07. As Comunicações Científicas podem ter sido previamente apresentadas em reuniões 
internas das Unidades de Cuidados ou em Congressos internacionais. Não serão 
aceites Comunicações Científicas já apresentadas em Congressos nacionais ou 
publicadas em revistas indexadas.

08. Serão aceites até 6 autores por Comunicação, sendo um deles o primeiro autor e um 
outro o apresentador (se não for o mesmo).

09. Qualquer conflito de interesse dos autores tem de ser declarado sob pena de não 
aceitação do trabalho.

CONSTITUIÇÃO DO RESUMO

10. O Resumo dos Estudos e/ou Trabalhos de Investigação deve consistir em:

a. Título

b. Introdução

c. Metodologia

d. Resultados

e. Discussão e Conclusões (item único)

f. Referências

11. O Resumo dos Casos Clínicos deve consistir em:

a. Título

b. Introdução

c. Caso Clínico

d. Discussão e Conclusões (item único)

e. Referências

12. As Referências, em ambos os casos, devem conter apenas o nome de revista, ano, 
volume e páginas, e não contam para as 260 palavras.

13. Não podem ser incluídas figuras / ilustrações / gráficos no corpo do Resumo. 

14. O corpo do Resumo não deve exceder as 260 palavras, incluindo título e excluindo 
referências e afiliações.

15. O título e o corpo do Resumo não podem conter referência à Instituição de realização 
do Trabalho ou de origem dos autores, à área geográfica, ou à identificação dos 
autores.

16. Pode incluir até 3 referências bibliográficas.

SUBMISSÃO

17. As Comunicações Científicas serão submetidas eletronicamente, sob a forma de 
Resumo, até ao dia 3 de Maio de 2019, em formulário específico para o efeito, cujo 
link será disponibilizado na página oficial do Congresso Científico da UGP.

18. A submissão terá de indicar o nome completo do primeiro autor, categoria profissional, 
identificação e endereço da sua Instituição, número de telemóvel e endereço de 
e-mail.

19. Após a submissão eletrónica, será enviado de forma automática um recibo de receção 
da Comunicação, cuja recepção deve ser confirmada pelo autor.

ALTERAÇÕES

20. O primeiro autor poderá alterar ou corrigir a sua Comunicação até à data-limite de 
submissão; deverá para esse efeito recorrer novamente ao formulário de submissão, 
através do link fornecido no e-mail de confirmação.

21. Não será permitida qualquer edição do texto após a data-limite de submissão.

22. A verificação da ortografia é da responsabilidade dos autores.

23. A partir do momento em que é feita a submissão, a alteração de apresentador deve 
ser comunicada à Organização até ao dia 10 de Maio.


