Normas para submissão de trabalhos científicos
CONGRESSO | HIBRID EDITION 2020
Os resumos para as comunicações orais e posteres, deverão ser submetidos na página do evento,
até à data limite de 30 de Outubro de 2020.
ELABORAÇÃO DOS RESUMOS
1 - O resumo terá que ter título escrito em maiúsculas.
2 - O autor apresentador tem de estar inscrito no Congresso.
3 - Os resumos não podem exceder 500 palavras.
SUBMISSÃO DOS RESUMOS
4 - Deverá preencher todos os dados solicitados no formulário de submissão.
5 - Carregar e submeter assinada, a declaração disponibilizada, autorizando a SPEDP a publicar
no seu webiste e disponibilizar online no âmbito do congresso, o trabalho apresentado.
6 - Carregar e submeter o ficheiro do seu resumo.
AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
7 - Após a data limite de submissão os resumos serão avaliados e seleccionados os trabalhos que
serão apresentados sob a forma de e-poster ou comunicação oral. Os restantes serão apenas
publicados no e-book do Congresso.
8 - Após decisão do Júri dos trabalhos, o horário e a forma de apresentação do trabalho será
comunicada ao(s) autor(es) até dia 7 de Novembro de 2020.
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
9 - As comunicações orais selecionadas, serão apresentadas em formato video. O Apresentador
deverá realizar uma gravação da sua apresentação em powerpoint com a duração máxima de 5
minutos. O ficheiro, em formato mp4, deverá ser enviado até dia 14 de Novembro para o e-mail
do secretariado (spedp@cognicao.pt)
10 - Os e-posteres selecionados, serão apresentados em formato imagem. O Apresentador
deverá realizar o poster em formato 16/9 horizontal. O ficheiro, em formato jpg, png ou pdf,
deverá ser enviado até dia 14 de Novembro para o e-mail do secretariado (spedp@cognicao.pt)
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.

DECLARAÇÃO
(nome(s) do(s) autor(es)
_____________________________________________________________________
Autor(es) do trabalho científico com o título:
(título)
_____________________________________________________________________
Submetido para apresentação no Congresso SPEDP – HIBRID EDITION 2020, que se realiza
nos dias 19 e 20 de Novembro de 2020, declara(mos) que autorizo(autorizamos) a SPEDP
– Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e Diabetologia Pediátricas, a publicar no seu
website e disponibilizar online no âmbito do congresso virtual, o trabalho acima referido,
sob a forma de video, imagem e/ou texto.
Mais declaro(declaramos) que assumo(assumimos) toda e total responsabilidade sobre
os dados e conteúdos do mesmo.
Por ser verdade, se fez a presente declaração.
Lisboa, (data)

(Assinatura(s) do(s) autor(es)

