
Regulamento para a submissão de trabalhos para apresentação:

A Comissão Organizadora do  I  Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Oral  do 
Sono  informa todos os interessados em apresentar trabalhos científicos,  que o poderão fazer 
exclusivamente na versão de Poster.

Regulamento:

1. O autor que efectuar a apresentação da comunicação e/ou poster deverá ser
identificado no Formulário de Submissão.

2. Cada autor só poderá apresentar dois posters. Poderá, no entanto, ser co-autor de
outros trabalhos.

3.  O  número  máximo  de  autores  permitido  em  cada  trabalho  será  de  cinco.  Em  situações 
excepcionais, devidamente justificadas, poderá ser considerado um número superior.

4.  Os  trabalhos  submetidos  serão  apreciados  pela  Comissão  Científica  do  Congresso,  que 
decidirá quanto à sua aceitação para apresentação.

5. Os posters serão apresentados oralmente e deverão ficar expostos durante toda a
duração do congresso, sendo obrigação do autor permanecer junto dele (em horário a
definir pela Comissão Científica), para se proceder à eventual discussão do seu
conteúdo.Dimensões máximas do poster: 120 cm (alt.) x 90 cm (larg.).

7.  O autor que efectuar a apresentação do trabalho deverá, obrigatoriamente, inscrever-se no 
congresso (excepto se for conferencista convidado), enviar em anexo um currículo resumido, o 
resumo em suporte informático e uma fotografia tipo passe.

8. A data limite para a recepção dos formulários é o dia 31 de Julho de 2011.

9. A comunicação da aceitação ou não do trabalho submetido, será efectuada até ao dia 15 de 
Agosto de 2011.

10. Os resumos dos trabalhos apresentados no Congresso serão publicados no livro de abstracts 
do I Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Oral e do Sono.

Resumo:

•Escrito em Português ou Inglês.
•1ª linha com o título a bold, num máximo de 10 palavras.
• 2ª linha com os autores em letras maiúsculas (asterisco à direita do autor que apresenta o
trabalho).
• 3ª linha com os títulos académicos e nome das instituições de onde os autores provêm.
• Resumo impresso com tamanho de letra no mínimo de 10, com um máximo de 300
palavras e boa qualidade de impressão.
• Para os trabalhos de investigação o resumo deverá conter os seguintes items: Introdução,
Objectivos, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão e indicação final das
fontes de financiamento.



FORMULÁRIO

Autor(es) Título Profissional / Académico

1- 

2-

3-

4-

5-

Instituição: 

Autor responsável pela apresentação:

Nome: 

Morada: 

Telefone                                                                  Telemóvel 

Fax                                                          E-mail


