REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS

1. Os trabalhos poderão apresentar-se como “Comunicação Oral” ou “Poster”.
2. Os Resumos deverão ser submetidos, em formato eletrónico, através do e-mail das
Jornadas (vjornadasmedicodesportivas@gmail.com) até dia 12 de maio de 2019 às 23h59.
3. O Resumo deve ser enviado na extensão .doc/.docx, com o título: Comunicação Oral
ou Poster seguido do nome do autor.
4. Os Resumos só poderão apresentar conteúdo original, não publicado ou apresentado
previamente à realização das Jornadas.
5. O mesmo autor poderá submeter mais que um trabalho.
6. O orador do trabalho (autor ou coautor) deverá estar inscrito nas Jornadas.
7. Os critérios de seleção e avaliação dos trabalhos são reservados à inteira
responsabilidade da Comissão Científica. A Comissão Científica das Jornadas selecionará
os trabalhos aceites para apresentação nas Jornadas tendo em conta a qualidade e
interesse científico do trabalho, bem como a garantia do bom funcionamento das
Jornadas, o que poderá limitar o número de trabalhos apresentados sob a forma de
Comunicação Oral/ Poster.
8. A Comissão Científica poderá propor alteração de apresentação do trabalho da forma
de Poster para Comunicação Oral e vice-versa.
9. Os Resumos submetidos não deverão ultrapassar as 30 palavras no título e as 500
palavras no texto.
10. Deverá incluir o nome próprio e apelido de todos os autores, sem iniciais ou títulos
académicos, e a instituição a que pertencem.
11. O corpo do Resumo deverá apresentar uma estrutura mínima obrigatória: Introdução
e Objetivos, Material e Métodos, Resultados, Conclusões. No caso de Casos Clínicos:
Introdução, Caso Clínico, Conclusões. O documento deve ser escrito em letra tipo Times
New Roman, tamanho 10, com espaçamento 1.5 e formato justificado.
12. A resposta relativa à aceitação ou recusa do trabalho e a sua forma final de
apresentação será enviada por email para o autor/apresentador.
13. Os Resumos terão a oportunidade de serem aceites para publicação num site médico.
São recomendados os seguintes temas: Medicina desportiva, Lesão muscular e articular,
Prescrição de exercício físico, Reabilitação no desporto, Nutrição no desporto e
Podologia no desporto.
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14. A apresentação das Comunicações Orais e dos Posters selecionados para
apresentação terão lugar no auditório das Jornadas, em data e horário a comunicar.
15. Os Posters serão apresentados sob a forma de e-poster em ficheiro PDF.
16. Para as Comunicações Orais, o orador terá 5 minutos para apresentar, seguidos de 3
minutos de discussão. No caso dos Posters, terá 3 minutos para apresentar, seguidos de 2
minutos de discussão.
17. Haverá uma sessão de entrega de prémios para Melhor Comunicação Oral e Melhor
Poster na Cerimónia de Encerramento.
18. Qualquer dúvida deverá ser remetida para a Comissão Organizadora através do
endereço eletrónico das Jornadas (vjornadasmedicodesportivas@gmail.com).
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