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I.  INSCRIÇÕES 
As	 inscrições	 terminam	 no	 dia	 31-05-2018,	 pelas	 23h59,	 devendo	 ser	 efetuadas	 no	 formulário	 próprio	
disponibilizado	on-line	neste	site.	

Existem	duas	modalidades	de	 inscrição	–	 inscrição	normal	e	 inscrição	reduzida.	A	 inscrição	reduzida	aplica-se	a	
todos	 os	 participantes	 que	 submeterem	 resumos	 (comunicações	 orais	 e	 pósteres)	 para	 apreciação,	
independentemente	 de	 serem	 aceites	 ou	 não	 para	 apresentação	 no	 evento,	 até	 ao	máximo	 de	 6	 autores	 por	
trabalho	(redução	aplicável	a	todos	os	coautores).	

Os	valores	das	respetivas	inscrições	são:	

Tipo	de	inscrição	 Até	
15-04-2018	

Após	
15-04-2018	

Normal	 50€	 60€	
Reduzida	(submissão	de	resumos)	 40€	 50€	

A	 inscrição	 no	 evento	 inclui	 acesso	 livre	 às	 sessões	 no	 grande	 auditório,	 acesso	 às	 inscrições	 nas	 oficinas	 e	
habilidades	consoante	vagas	disponíveis	(ver	ponto	“Oficinas	e	habilidades”	deste	regulamento),	documentação	
do	evento,	certificado	de	participação,	almoço	de	trabalho	de	6ªfeira	e	coffee	breaks.	

O	 pagamento	 da	 inscrição	 deverá	 ser	 efetuado	 por	 transferência	 bancária	 (dados	 disponibilizados	 após	 o	
preenchimento	do	formulário	de	inscrição)	até	ao	dia	31-05-2018.	Para	validação	da	inscrição,	deverão	enviar	o	
comprovativo	 de	 pagamento	 para	 o	 e-mail	 academiamedica.inscricoes@gmail.com	 no	 prazo	 de	 5	 dias	 após	 o	
preenchimento	do	formulário	on-line,	ficando	a	inscrição	confirmada	apenas	mediante	resposta	da	Organização.	

Em	caso	de	cancelamento,	o	valor	da	inscrição	será	devolvido	na	totalidade,	se	tal	for	comunicado	à	Organização	
até	 dia	 31-05-2018.	 Todos	 os	 pedidos	 de	 cancelamento	 devem	 ser	 feitos	 por	 escrito	 e	 enviados	 para	
academiamedica.inscricoes@gmail.com.	 Em	 caso	 de	 desistência	 após	 esta	 data,	 não	 será	 devolvido	 qualquer	
valor	do	pagamento	da	inscrição.	

2.  OFICINAS E HABILIDADES 
A	 inscrição	 nas	 oficinas	 e	 habilidades	 será	 feita	durante	 o	 evento.	 As	 inscrições	 ficam	 disponíveis	 30	minutos	
antes	do	 início	do	período	da	manhã	para	as	sessões	dessa	manhã	e	30	minutos	antes	do	 início	do	período	da	
tarde	para	as	sessões	dessa	tarde,	não	havendo	lugar	à	inscrição	de	suplentes.	

Será	permitida	a	entrada	de	pessoas	na	sala	até	10	minutos	após	o	início	previsto	da	sessão.	

Não	serão	emitidos	certificados	de	presença	pela	participação	em	oficinas	e	habilidades.	

3.  CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 
Para	a	obtenção	do	certificado	de	presença	na	Academia	Médica	2018,	os	participantes	devem	confirmar	a	sua	
presença	 no	 secretariado.	 O	 certificado	 de	 presença	 é	 disponibilizado	 em	 formato	 digital	 posteriormente	 ao	
evento.	
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4.  SUBMISSÃO DE RESUMOS 

Os	resumos	das	comunicações	livres	e	pósteres	devem	ser	enviados	em	suporte	informático,	na	plataforma	para	
tal	disponibilizada	e	divulgada	neste	site.		

Para	 cada	 resumo,	 poderão	 ser	 incluídos	 até	 seis	 autores	 e	 deverá	 ser	 registado	 obrigatoriamente	 o	 nome,	
telefone	e	e-mail	do	primeiro	autor.	

Serão	excluídos	os	trabalhos:	

●	Resumos	enviados	em	suporte	diferente	do	referido	anteriormente;	

●	Resumos	com	a	identificação	dos	autores	e/ou	da	instituição,	fora	do	espaço	indicado	para	o	efeito;	

●	 Resumos	 submetidos	 por	 autores	 ou	 co-autores	 que	 integrem	 as	 Comissões	 Organizadora	 e	 Científica	 da	
Academia	Médica	2018;	

●	Resumos	de	trabalhos	não	originais,	já	apresentados	noutras	jornadas,	congressos,	nacionais	ou	internacionais,	
ou	publicados	em	revistas.	

	

A	 data	 limite	 de	 envio	 de	 resumos	 será	 pelas	 23:59	 horas	 do	 dia	 31-03-2018,	 reservando-se	 à	 Comissão	
Organizadora	o	direito	de	alargar	o	prazo	de	submissão	caso	entenda	ser	necessário.	A	notificação	dos	autores	
está	prevista	para	o	mês	de	maio	2018,	em	data	a	definir	oportunamente.	

Deverá	 ser	 especificada,	 na	 plataforma	 online,	 a	modalidade	 de	 apresentação	 pretendida.	Quando	 isto	 não	 se	
verificar	esta	ficará	ao	critério	da	Comissão	Organizadora	e	Comissão	Científica.	A	Comissão	Científica	poderá,	a	
qualquer	momento	da	avaliação,	propor	a	transformação	de	uma	modalidade	para	outra,	ficando	ao	critério	do	
autor	proponente	a	aceitação	ou	não	do	mesmo.	

Agradece-se	a	colaboração	dos	autores	no	sentido	de	notificar	a	Organização	por	e-mail	caso	seja	realizada	nova	
submissão	de	resumo	por	alteração	ou	correção	do	texto	submetido.	

Os	resumos	deverão	conter	um	máximo	de	3000	carateres	(inclusive	espaços,	título	exclusive).	

Deverão	ser	estruturados,	de	acordo	com	a	área	temática,	com	os	seguintes	tópicos:	

Investigação:	Introdução	e	objetivo(s),	Metodologia,	Resultados,	Discussão;	

Revisão	de	Tema:	Introdução	e	objetivo(s),	Metodologia,	Resultados,	Discussão;	

Relato	de	Caso:	Enquadramento,	Descrição	de	Caso,	Discussão;	

Melhoria	 Contínua	 da	 Qualidade:	 Justificação,	 Objetivo(s),	 Métodos,	 Resultados	 (de,	 pelo	 menos,	 duas	
avaliações),	Discussão.	

Será	 disponibilizada	 aos	 participantes	 a	 grelha	 inicial	 com	 as	 classificações	 de	 cada	 júri	 relativas	 ao	 resumo	
submetido,	com	os	vários	itens	avaliados.		A	classificação	final	de	cada	trabalho	será	posteriormente	ponderada,	
de	forma	a	serem	ajustadas	as	eventuais	discrepâncias	existentes	entre	as	avaliações	de	cada	júri.	A	ponderação	
será	realizada	por	um	colega	externo	à	Comissão	Organizadora	e	Científica.	A	avaliação	final,	"classificação	final	
ponderada",	será	a	nota	utilizada	para	seriação	e	escolha	dos	trabalhos	a	serem	apresentados.	

À	 Comissão	 Organizadora,	 reserva-se	 o	 direito	 de	 edição	 posterior	 dos	 resumos	 submetidos	 para	 o	 acordo	
ortográfico	em	vigor.		
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5.  APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES 
5.1 .  COMUNICAÇÃO LIVRE 

O	autor	dispõe	de	10	minutos	para	apresentação	da	comunicação,	seguidos	de	5	minutos	para	discussão.	
A	apresentação,	em	suporte	 informático,	deve	ser	enviada	para	o	e-mail	academiamedica.resumos@gmail.com	
até	às	23h59	do	dia	06-06-2018.	

O	certificado	de	apresentação	é	disponibilizado	em	formato	digital	posteriormente	ao	evento.	

	

5.2. COMUNICAÇÃO EM POSTER 

As	dimensões	máximas	devem	ser	até	100	x	70	cm.	A	leitura	deve	ser	possível	a	1,5	m	de	distância	para	
todo	o	seu	conteúdo.	

Não	 serão	emitidos	 certificados	de	 apresentação	de	 comunicação	em	poster	 para	os	pósteres	que	não	
forem	afixados	durante	o	evento.	Os	pósteres	podem	ser	retirados	a	partir	das	12h	do	dia	08-06-2018.	

O	certificado	de	apresentação	em	poster	é	disponibilizado	em	formato	digital	posteriormente	ao	evento.	

	

Para	ser	possível	integrar	avaliação	para	prémio	de	melhor	comunicação	em	poster	será	necessário:	

-	Enviar	o	póster	em	formato	digital	(pdf)	para	o	e-mail	academiamedica.resumos@gmail.com	até	26-05-
2018.		

NOTA:O	 não	 envio	 do	 póster	 até	 esta	 data	 exclui	 a	 possibilidade	 de	 ser	 selecionado	 para	 TOP	 6	 para	
posterior	apresentação	oral	e	eventual	atribuição	de	prémio.	No	entanto,	 terão	direito	a	 certificado	de	
apresentação	em	poster.	

	

5.3. DISCUSSÃO DOS MELHORES PÓSTERES 

Os	seis	pósteres	mais	pontuados	 serão	 selecionados	para	apresentação	e	discussão	oral	numa	sessão	em	sala,	
dispondo	 os	 autores	 de	 7	 minutos	 para	 apresentação	 e	 3	 minutos	 para	 discussão.	 O	 anúncio	 dos	 trabalhos	
selecionados	será	feito	no	final	do	primeiro	dia	do	evento	em	sala/lugar	a	anunciar,	não	se	responsabilizando	a	
Comissão	 Organizadora	 por	 comunicar	 a	 seleção	 dos	 mesmos	 através	 de	 outras	 plataformas,	 nomeadamente	
contacto	telefónico,	e-mail	ou	redes	sociais.	

Os	 pósteres	 apresentados	 para	 discussão	 oral	 serão	 os	 pósteres	 enviados	 até	 dia	 26-05-2018,	 não	 sendo	
permitido	alterar	o	conteúdo	dos	mesmos	após	essa	data.	

5.4. CONDIÇÕES PARA COMUNICAÇÕES ORAIS E EM PÓSTERES 

A	inscrição	na	Academia	Médica	é	condição	necessária	para	a	apresentação	de	comunicação	oral	ou	em	poster.		

Todos	os	trabalhos	aceites	serão	publicados	no	livro	de	resumos	da	Academia	Médica	em	formato	digital	e/ou	no	
site	no	evento.		
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5.5. PRÉMIOS E JÚRI 

Compete	à	Comissão	Científica	a	definição	dos	júris	de	apreciação	de	resumos	e	comunicações.	Serão	atribuídos	
prémios	à	melhor	comunicação	livre	e	à	melhor	comunicação	em	póster,	cujo	valor	e	formato	serão	divulgados	
pela	 Comissão	Organizadora.	 À	 Comissão	 Científica,	 reserva-se	 o	 direito	 de	 atribuição	 de	menções	 honrosas	 a	
outras	comunicações.	

	

6.  PRÉMIOS 
No	decorrer	da	Academia	Médica	2018,	 serão	atribuídos	 três	prémios	–	prémio	para	melhor	 comunicação	em	
poster,	 prémio	 para	melhor	 comunicação	 oral	 e	 prémio	 social.	 A	 entrega	 dos	 prémios	 terá	 lugar	 durante	 a	
Cerimónia	de	Encerramento.	O	certificado	de	prémio	será	entregue	independentemente	da	presença	dos	autores	
ou	 co-autores,	 no	 entanto,	 o	 prémio	 será	 entregue	 apenas	 se	 presença	 de	 um	dos	 autores	 ou	 co-autores	 dos	
trabalhos	premiados.	

Para	poder	participar	no	sorteio	do	prémio	social,	os	participantes	deverão	preencher	o	cupão	disponível	para	o	
efeito	 na	 pasta	 do	 evento	 e	 entregar	 no	 secretariado	 durante	 o	 evento,	 sendo	 obrigatória	 a	 presença	 na	
Cerimónia	de	Encerramento	para	a	atribuição	do	mesmo.	

7.  CASOS OMISSOS 
Caberá	à	Comissão	Organizadora	a	resolução	de	qualquer	caso	omisso	presente	neste	regulamento.	

	

	

	


