Normas de submissão de posters

Temas relacionados com Infecção SARS-CoV-2
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Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação por
revisores científicos
A data limite para o envio dos resumos é até 13 de Maio de 2022 até
às 23h59.
A submissão faz-se unicamente por via electrónica (Internet),
através do correio electrónico: simposiochbv@gmail.com
Os trabalhos selecionados serão expostos sob a forma de poster
digital.
Os resumos só poderão apresentar material original, não publicado
ou apresentado previamente à realização do Simpósio.
Os resumos deverão ser informativos, concisos, contendo objetivos,
métodos, resultados e conclusões.
Todas as abreviaturas deverão ser definidas quando apresentadas
pela primeira vez.
O 1º autor deverá estar inscrito no Evento.
Oportunamente será enviado o template para a elaboração do
poster. No momento da visita ao poster deverá estar presente um
dos autores para responder a perguntas/comentários do júri, não
havendo lugar a apresentação oral do poster.
No momento da submissão dos resumos deverão ser enviados os
seguintes, elementos:
¬ TÍTULO: deverá estar em maiúsculas.
¬ NOME DOS AUTORES: o nome do 1º autor deverá estar indicado
em primeiro lugar – não indicar títulos ou cargos - os autores devem
estar separados pelo caractere, (vírgula)

¬ INSTITUIÇÃO: hospital e serviço - único lugar onde poderá figurar
esta informação.
¬ E-MAIL. TELEFONE/TELEMÓVEL
¬ TEXTO: limitado a 2000 caracteres
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O primeiro autor será informado, via correio eletrónico da aceitação
ou recusa do trabalho apresentado, bem como da forma, dia, hora,
local e moderadores da apresentação, em caso de aceitação.
Serão escolhidos 3 pósteres para apresentação em comunicação
oral no final do Simpósio.
Na sessão de Encerramento do Simpósio, será distinguido o melhor
poster e atribuído um prémio que será a inscrição por parte do
vencedor num curso/congresso da sua escolha num valor máximo
de 500 euros.

