Normas para Envio de Resumos e Apresentação de Trabalhos
1. O envio de resumos fica aberto a todos os profissionais interessados nesta área para
serem apresentados sob a forma de Comunicação Oral, Apresentação Oral de
Poster ou de Poster em Formato Electrónico.
2. O primeiro autor deverá estar inscrito nas XIII Jornadas Nacionais de Infeciologia
Pediátrica.
a) Os Resumos devem ser escritos em Microsoft Word® e enviados por correio
electrónico,

como

documento

anexo,

em

PDF

através

do

link

http://formulario.asic.pt/. Deve indicar o título, nome próprio e ultimo apelido
ou nome clínico dos autores, profissão, instituição. Endereço postal e
electrónico, telefone/telemóvel do primeiro autor.
3. O título deve ser em maiúsculas e sem abreviaturas; no resumo deverão constar:
a) Casos clínicos: Introdução, Descrição, Discussão e Bibliografia.
b) Outros: Introdução, Objectivos, Metodologia, Resultados, Discussão /
Conclusão e Bibliografia.
c) Se desejar, deve indicar a forma pretendida de apresentação.
4. O texto do corpo do resumo terá no máximo 250 palavras, em Arial 11, entrelinhas
de 1,5, texto justificado.
5. Envio de resumos:
b) O nome do ficheiro será igual ao título do trabalho mas sem acentos, cedilhas
ou espaços.
c) Data-limite de envio dos resumos: 14 de junho de 2013.
d) Data-limite de resposta pela Comissão Científica: 19 de junho de 2013.
6. A forma de apresentação será da escolha da comissão científica, tendo em conta a
vontade dos autores.
7. A Comunicação Oral será feita por um único autor e terá a duração máxima de 10
minutos + 5 minutos de discussão.
8. A Apresentação Oral de Poster será feita por um único autor, com três slides e
duração máxima de 5 minutos + 3 minutos de discussão.
9. Os trabalhos aceites para Poster (dimensionados para tamanho 110X90 cm) serão
expostos em ecrãs como slide show, pelo que devem ser enviados em PDF por
correio electrónico para congressos@asic.pt até ao dia 25 de Junho 2013.
10. O autor que vai apresentar o trabalho selecionado deverá inscrever-se nas XIII
Jornadas e terá a oferta da inscrição no curso de Vacinas. (Deverá confirmar a
presença.)

