
II SIMPOSIUM DA PRIMAVERA DO CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA  

 

Submissão de Comunicações Científicas para o Simpósio Primavera 2023 

 

1. A data limite para o envio dos resumos é 5 de Maio de 2023 até às 

23h59m.  

2. A submissão faz-se unicamente por via eletrónica, através do envio dos 

resumos por e-mail para o endereço: simposiochbv@gmail.com. 

3. Serão admitidos trabalhos para exposição sob a forma de Poster, sendo 

que serão selecionados 3 resumos para apresentação em Comunicação 

Oral no final do Simpósio.   

4. A Comissão Científica enviará os resumos, anonimizados, para os 

revisores. Após classificação os resultados da submissão serão 

comunicados aos autores via e-mail.  

5. Os resumos só poderão apresentar material original, não publicado ou 

apresentado previamente à realização do Simpósio. 

6. Os resumos deverão ser informativos, concisos, contendo Introdução, 

Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão.  

7. Os resumos devem ser submetidos em língua portuguesa, escritos em 

Times New Roman, tamanho 10, com espaçamento de 1,5.  

8. Todas as abreviaturas deverão ser definidas quando apresentadas pela 

primeira vez. 

9. O 1º autor deverá estar inscrito no evento. 

10. No momento da submissão dos resumos, no corpo do e-mail, deverão 

ser enviados os seguintes, elementos:  

¬ TÍTULO: deverá estar em maiúsculas, limite 100 caracteres (incluindo 

espaços).  

¬ NOME DOS AUTORES: deve ser sublinhado o 1º autor, os autores devem 

estar separados pelo caracter, (vírgula)  



¬ INSTITUIÇÃO: hospital e serviço - único lugar onde poderá figurar esta 

informação.  

¬ E-MAIL/TELEMÓVEL.  

- Em anexo deverá ser enviado o Resumo (ficheiro Word), com o título, sem 

identificação dos autores, o resumo da comunicação e se apropriado 

apenas um elemento informativo adicional (gráfico, figura ou tabela). 

Limite 2500 caracteres (incluindo espaços).  

11. O primeiro autor será informado, via correio eletrónico, da aceitação 

ou recusa do trabalho. 

12. 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.  

13. O conteúdo dos trabalhos deve estar relacionado com o tema central 

do Simpósio Primavera - o “Envelhecimento”. 


