Curso Avançado de Infeções Sexualmente Transmissíveis
12, 13 e 14 de Outubro de 2017

Regulamento da Submissão de Posters

Decorre nos dias 12, 13 e 14 de Outubro de 2017 na Cidade do Porto o Curso Avançado de
Infeções Sexualmente Transmissíveis. O Curso tem a Coordenação Científica da Doutora
Carmen Lisboa (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto/Centro Hospitalar de S. João,
EPE, Porto) e é organizado pela RHT – Saúde em Formação, com a colaboração do Serviço de
Dermatologia do Centro Hospitalar S. João e o Apoio Científico da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.
Para o Curso convidam-se os Profissionais das diferentes áreas médicas a partilharem
trabalhos desenvolvidos em contexto académico e/ou profissional. Pretende-se com esta
partilha a construção de sinergias que potenciem um aprofundamento da temática Infeções
Sexualmente Transmissíveis.
A participação assume o formato poster, cujas orientações abaixo se explicitam.
1. Submissão de Resumos
Os autores dos temas deverão de submeter os seus trabalhos para o Curso Avançado
de Infeções Sexualmente Transmissíveis, até 25 de Setembro de 2017 às 23:59, por via
e-mail (istporto2017@gmail.com), com documento em PDF;
a. Os temas deverão enquadrar-se no âmbito das Infeções Sexualmente
Transmissíveis, e as temáticas deverão ser originais não tendo sido
apresentadas em outros eventos.
b. A proposta de submissão dever ser constituída por: Título do Poster;
Identificação dos autores; contacto do autor principal; e-mail; Local de
Trabalho.
c. Os resumos devem ser estruturados, preferencialmente, do seguinte modo:
Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados/Implicações para a prática e
conclusões.
d. O texto resumos a submeter deverá estar em formato PDF, tipo de letra Arial
11 ou Calibri 11, a espaço 1,5, texto justificado, com máximo de 500 palavras;
1
http://ist2017.admeus.net/

e. Pelo menos um dos autores deve estar inscrito no Curso e regularizar a sua
inscrição até ao dia 25 de Setembro de 2017.
f.

O autor principal será informado da decisão da Comissão Científica, por e-mail,
até ao dia 30 de Setembro de 2017.

g. Pelo menos um dos autores deverá permanecer junto ao Poster durante os
períodos agendados no programa e, sempre que possível, durante os
intervalos, a fim de prestar os esclarecimentos necessários.
2. Processo de Revisão
A apreciação e seleção dos posters são da responsabilidade da Comissão Científica à
qual compete:
a. Verificar a conformidade dos resumos com o presente regulamento.
b. Definir os critérios de avaliação.
c. Selecionar os poster apresentar.
d. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do Curso ee dos
resultados não haverá recurso.
e. Serão entregues certificados a todos os autores dos trabalhos apresentados.
3. Apresentações Orais
a. Serão apresentados no final do Curso os três melhores posters.
b. A apresentação será realizada por um dos autores dos posters com duração de
cinco minutos.
c. O melhor poster do curso receberá o Certificado de Melhor Posters com um
Prémio a Definir pela Comissão Organizadora.

Link do evento: http://ist2017.admeus.net/
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