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Os resumos para as comunicações orais e pósteres, deverão ser enviados por via 
eletrónica até à data limite de 10 de novembro de 2018.  
 
 

ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 
 
1 - O resumo terá que ter título, autores e instituição.  
2 - O autor apresentador tem de estar inscrito na Reunião. 
3 - Indique o nome, morada, telefone e e-mail do apresentador. 
4 - Escreva o título em maiúsculas.  
5 - Escreva o nome da instituição/instituições envolvida(s).  
6 - Os resumos não podem exceder 500 palavras. 
7 - Por razões de segurança e arquivo, envie por e-mail os textos originais para o 
secretariado da reunião: spedp@cognicao.pt 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

8 – As comunicações orais têm na totalidade 10 minutos disponíveis, divididos em 8 
minutos para apresentação e 2 minutos para discussão. As comunicações sobre 
Puberdade, serão apresentadas no dia 22 de novembro de 2018 e as comunicações 
sobre os restantes temas serão apresentadas no dia 23 de novembro de 2018. 

9 – Os pósteres devem obedecer ao formato de 80cm (largura) x 120cm (altura) e 
deverão ser afixados na manhã do dia 23 de novembro de 2018. 

10 – A forma de apresentação do trabalho será informada aos autores após decisão do 
Júri dos trabalhos. 

PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS NO WEBSITE EM ÁREA RESERVADA AOS SÓCIOS 

10 – O(s) autor(es) deverão enviar um documento assinado, autorizando a SPEDP a publicar no 
seu site (www.spedp.pt) em área reservada aos sócios, um pdf do resumo do trabalho e no qual 
declare a sua responsabilidade sobre os dados e conteúdos do artigo submetido, mencionando 
igualmente o título e o(s) autor(es). 

PRÉMIOS 

Serão atribuídos dois prémios: um prémio ao melhor trabalho na classe de Melhor Caso Clínico 
e um prémio ao melhor trabalho na classe Melhor Casuística ou Investigação Básica. O valor de 
cada prémio é de 750,00 €.  

 
Para esclarecimentos adicionais consulte o Secretariado.  

Normas para submissão de trabalhos científicos 
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