O ABC - Algarve Biomedical Center, visando fomentar a Investigação nas áreas das Ciências da
Saúde, criou o Prémio IVas JORNADAS ABC, tendo o mesmo sido regulamentado como segue:

1. Este prémio terá três categorias: à melhor comunicação de investigação fundamental; à
melhor comunicação de investigação clínica; e ao melhor poster;
2. O valor dos prémios será utilizado no pagamento de despesas de deslocação a
reunião/congresso de cariz científico, preferencialmente onde se apresente comunicação,
constituindo desta forma um apoio ao investigador. O limite máximo de despesas poderá ir
até ao montante de 500€;
3. Às Jornadas ABC poderão ser submetidas comunicações de 2 tipos: comunicação livre e
poster, desde que o primeiro autor do trabalho esteja inscrito nas JORNADA;.
4. As mesmas deverão ser submetidas sob a forma de resumos e exclusivamente por via
informática através do site www.abcmedicalg.pt sendo a data limite para submissão dos
resumos ao dia 30 de Setembro;
5. Todos os resumos deverão obrigatoriamente conter: título, autores, instituição(ões) e
serviço(s), autor correspondente e respectivo contacto (e-mail), tipo de apresentação
(comunicação oral ou poster). O mesmo preferencialmente deverá ser resumo/abstract
estruturado. O texto do resumo terá um limite de 250 palavras;
6. As comunicações livres seleccionadas serão apresentadas em mesa redonda, como
comunicação oral com 8 minutos de apresentação e 2 minutos de discussão. As comunicações
livres não seleccionadas para mesa redonda, poderão ser apresentadas sob a forma de
poster;
7. Os autores correspondentes serão informados da decisão do júri de aceitação da
apresentação dos seus trabalhos e sob que forma, até ao dia 1 de Outubro de 2021;
8. 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 o
fazer;
9. Os resumos dos trabalhos serão publicados na revista Algarve Médico;
10. Casos omissos neste regulamento serão submetidos à apreciação do júri, cuja decisão é
soberana.

Resumos/Abstracts
Os trabalhos em Comunicação Livre a serem enviados às IV Jornadas ABC devem ser originais e não estarem publicados
em revistas científicas. Podem ser sob a forma de casos clínicos, casuísticas bem trabalhos de investigação
básica/translacional ou clínica e devem respeitar as Normas de Submissão aqui publicadas.
A submissão dos resumos dos trabalhos deverá de ser realizada através do site do ABC que reporta para os documentos
a preencher eletronicamente, até ao dia 30 de setembro de 2021. A resposta da aceitação ou não, bem como de
sugestão da conversão em poster, será dada no dia 1 outubro 2021. Os participantes serão informados através dos
emails que disponibilizarem aquando do preenchimento da submissão.

*****************************************************************************

Regulamento para a Submissão de Comunicações
I. A submissão do resumo da comunicação é efectuada através do preenchimento do formulário específico a partir do
site ABC.
II. A data limite para a submissão do resumo/abstract é até às 23:59 do dia 30 de Setembro de 2021.
III. O resumo/abstract deve ser submetido informaticamente em Português ou Inglês e pode enquadrar-se em duas
tipologias:
a. Trabalho de Investigação Clínica
b. Trabalho de Investigação Translacional/Básica
IV. No momento da submissão do resumo deverão ser preenchidos obrigatoriamente todos os campos disponíveis:
a. TÍTULO: Breve e claro.
b. NOME DOS AUTORES: O nome do autor que apresentará o trabalho deverá estar indicado em primeiro lugar.
c. INSTITUIÇÃO: Indicar o nome do Serviço (se aplicável) e da Instituição à qual dos autores são afiliados.
d. TEXTO: Limite máximo de 250 palavras
V. Após a avaliação pela Comissão Científica, a Comissão Organizadora fará a selecção dos trabalhos a serem
apresentados na mesa de Comunicação Oral bem como os que passarão a Poster:
a. Comunicação Oral: Apresentação do trabalho em sessão de correspondente
(Tempo de apresentação 8’ + 2’ para discussão).
b. Poster com Apresentação: Apresentação oral do trabalho em sessão de correspondente
(Tempo de apresentação 3 minutos).
VI. O autor que efectuar a apresentação do trabalho terá de estar inscrito nas IVas Jornadas ABC.
X. Serão entregues 3 prémios de acordo o Regulamento do Prémio IV Jornadas ABC.
XI. Para cada um dos prémios acima referidos, haverá um Júri de 3 elementos, ao qual compete a responsabilidade de
selecionar os vencedores. Os vencedores dos prémios serão anunciados na Sessão de Encerramento das IV Jornadas
ABC.

Grelha de Avaliação das Apresentações
Tipo Apresentação:

Comunicação

Apresentação Investigação:

Poster

Básica / Translacional

Clínica

Nome Apresentador:_______________________________________________
Título do Trabalho:_________________________________________________

Critérios de Avaliação

Pontuação
0 -5

Originalidade

Relevância Clínica / Científica / Societal dos Resultados

Adequação dos métodos

Qualidade dos Métodos

Apresentação do Trabalho

Total

Data: ____/____/20____

Assinatura:_________________________________

