I RIDEN – Reunião Ibérica do Doente Neurocrítico

Normas para a submissão de Abstracts

NORMAS DE ELABORAÇÃO DE RESUMOS
1.

Os trabalhos científicos devem ser originais e redigidos em língua portuguesa.

2.

Os trabalhos científicos devem enquadrar-se no âmbito do doente neurocrítico.

3.

Na submissão de resumos não são necessárias referências bibliográficas.

4.

Os fármacos devem ser descritos por DCI.

5.

O resumo deve conter no máximo 500 palavras, não incluindo título e autores.

6. Todos os resumos deverão obrigatoriamente conter: título, autores, instituição(ões) e
serviço(s), autor correspondente e respectivo contacto (e-mail). O mesmo deverá
explicitar o objectivo ou introdução, material e métodos, resultados e
discussão/conclusão.
7.

Os resumos deverão ser estruturados de acordo com os seguintes tópicos:
a.

Investigação – Introdução e Objectivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão.

b.

Revisão de Temas – Introdução e Objectivo(s), Metodologia, Resultados,

Discussão.
c.
8.

Relato de Caso Clínico – Enquadramento, Descrição do caso, Discussão.

Todo o documento deve estar escrito em letra tipo Arial, tamanho 10. As tabelas devem

ser a 1,5 espaços, formato justificado.
9.

Ao inscrever o seu trabalho, o autor autoriza automaticamente a Comissão

Organizadora a editar e divulgar o Resumo submetido e o futuro Poster de sua autoria, em
publicação impressa, digital ou via Internet.
10. É vedada a submissão de trabalhos aos elementos da comissão organizadora.
11. Os resumos deverão ser submetidos até dia 30 de Abril de 2019, através de e-mail para
ridenalgarve@gmail.com.
12. Os resultados serão comunicados por e-mail para o autor identificado para contacto, até
8 de Maio de 2019.

13. Os posters submetidos, que não poderão ter mais de 120 x 90cm como medidas
máximas, serão apresentados ao júri, em sessão própria, dispondo os autores de 3 minutos
para a sua apresentação.
14. Todos os posters aceites receberão um certificado de participação.
15. Será atribuído um prémio ao melhor poster.
16. A Comissão Científica reserva-se o direito de cancelar o concurso de posters, caso não
se verifique a inscrição de um número mínimo de trabalhos.
17. Da decisão do Júri não haverá recurso.
18. Qualquer situação omissa neste regulamento será analisada pela Comissão Científica.

O júri, composto por elementos da comissão científica, será isento e baseará a sua decisão nos
seguintes critérios:


Originalidade e actualidade do tema;



Objectivos;



Adequação/Qualidade da metodologia;



Clareza e relevância dos resultados;



Conclusões e implicações para a prática clínica na abordagem do doente neurocrítico

