
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O resumo deve ser submetido na plataforma disponível no site, obedecendo às seguintes regras:  

• O texto não poderá ultrapassar os 2500 caracteres (com espaços incluídos);  

• O/A apresentador(a) terá de estar obrigatoriamente inscrito/a nas Jornadas. Só é permitida a 

inscrição de Médicos e estudantes de Medicina;  

• Não serão aceites modificações dos/das autores/as após submissão do resumo. Na submissão do 

resumo devem ser indicados, no respetivo campo, todos os autores do trabalho, sob pena de não 

ser emitido o certificado para os nomes não discriminados;  

• Nos campos do resumo “Título” e “Palavras-chave” não poderão existir quaisquer dados que 

permitam a identificação dos autores ou do seu local de trabalho, bem como no resumo submetido;  

• Deverá ser especificada a modalidade de apresentação pretendida (Comunicação Oral ou Póster), 

bem como a área temática em que o trabalho se enquadra. Não é permitido que o resumo do mesmo 

trabalho seja submetido simultaneamente para apresentação como Comunicação Oral e Póster; 

• As áreas temáticas aceites são: Investigação, Revisão de Tema, Relato de Caso e Melhoria Contínua 

da Qualidade; 



 

 

• O resumo deverá ser estruturado com os seguintes tópicos, de acordo com a respetiva área temática:  

• Investigação: Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão  

• Revisão de tema: Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão  

• Relato de Caso: Enquadramento, Descrição do Caso, Discussão  

• Melhoria Contínua da Qualidade: Justificação, Objetivo(s), Metodologia, Resultados (de pelo 

menos duas avaliações), Discussão;  

• Devem ser incluídas entre 2 a 6 palavras-chave;  

• Serão excluídos resumos que não se enquadrem na respetiva categoria temática a que se propõem;  

• Os resumos dos trabalhos serão submetidos a uma seleção prévia pelo Júri, de acordo com critérios 

estabelecidos pela Comissão Científica do evento. Os candidatos serão sempre informados dos 

resultados (quer o trabalho seja ou não aceite) por via eletrónica; 

• À Comissão Organizadora das Jornadas reserva-se o direito de publicar os resumos dos trabalhos 

aceites no Livro de Resumos das Jornadas Médicas Maia-Valongo 2021 e no site oficial do evento. 

Ao submeterem os seus resumos, os/as autores/as dão, assim, o seu consentimento para o efeito; 

• Qualquer resumo que não respeite as regras supracitadas será automaticamente recusado. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

Início de submissão de resumos: 13/02/2021 

Data-limite para submissão de resumos: 28/03/2021 

Comunicação dos resultados aos/às autores/as: 02/05/2021 

 


