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XII JORNADAS DE INTERNATO DA ZONA CENTRO 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Informações gerais: 

Os trabalhos submetidos devem ser originais, não tendo sido submetidos a outras reuniões nacionais e/ou 

internacionais com exceção para trabalhos que aguardem publicação em revista científica. 

A precisão dos dados apresentados é da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es). 

Os resumos devem ser submetidos apenas através do seguinte link: https://forms.office.com/r/tkFjvVAt5k. 

Só serão contabilizados os trabalhos onde pelo menos um dos autores esteja inscrito nas Jornadas de Internato 

de MGF da Zona Centro. 

Todos os resumos serão alvo de apreciação anónima pelo júri. 

 

 

Submissão de resumo: 

Os resumos submetidos deverão seguir as seguintes regras: 

1. Apenas serão aceites resumos submetidos em português; 

2. Poderá ser enviado mais do que um resumo com a mesma autoria; 

3. Não deverão constar no resumo (quer no título, quer no corpo de texto) elementos identificativos dos 

autores/instituições a que pertencem; 

4. O título deverá ter no máximo 10 palavras e deverá ser escrito em maiúsculas; 

5. O resumo deverá conter no máximo 500 palavras (não incluindo título e autores); 

6. Todo o documento deve ser composto exclusivamente por texto; 

7. O resumo deverá respeitar a seguinte estrutura: 

a. Relato de caso: Enquadramento; Descrição de caso; Discussão. 

b. Relato da prática: Introdução; Objetivo(s); Pertinência; Descrição; Discussão. 

c. Revisão de Tema: Introdução; Objetivo(s); Metodologia; Resultados; Discussão. 

d. Investigação: Introdução; Objetivo(s); Metodologia; Resultados; Discussão. 

e. Melhoria contínua da qualidade: Justificação; Objetivo(s); Metodologia; Resultados; Discussão 

 

 

Trabalhos selecionados: 

De entre os resumos aceites, o júri definirá os trabalhos a serem apresentados como comunicação oral, sendo 

os restantes expostos sob a forma de e-poster. 
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1. Comunicação oral: 

a. A apresentação oral dos trabalhos selecionados ocorrerá nos dias 17 e 18 de junho sendo os autores 

informados atempadamente do dia e hora exatos da sua apresentação 

b. A apresentação deverá ter, no máximo, 10 minutos de duração. 

c. A discussão tem um período previsto de 5 minutos. 

d. As instruções da apresentação serão enviadas por email no dia 30 de maio de 2021, para o primeiro 

autor. 

2. E-poster: 

a. As instruções de formatação serão enviadas por email no dia 30 de maio de 2021, para o primeiro 

autor. 

 

 

Prazos 

O prazo limite para a submissão do resumo é dia 9 de maio de 2021, às 23:59h. Qualquer trabalho submetido 

posteriormente estará automaticamente excluído. Os resultados serão comunicados por email até ao dia 30 

de maio de 2021 (inclusive). 

Os autores dos trabalhos selecionados para apresentação deverão enviar a mesma em formato digital até dia 

13 de junho de 2021. 

 

 

Júri 

A constituição do júri será revelado oportunamente. As decisões do júri são soberanas e não sujeitas a recurso. 

 

 

Prémios 

Em cada categoria serão selecionados o melhor poster e a melhor comunicação oral. 

Haverá ainda uma menção honrosa em cada categoria. No entanto, ressalva-se que, caso o júri entenda que 

não se cumprem os critérios de qualidade, poderá não ser atribuído prémio e/ou menção honrosa. 

Os trabalhos premiados serão revelados no dia 18 de junho, na cerimónia de encerramento. 

 

 

Certificados 

Os certificados serão enviados para o email fornecido pelo primeiro autor cabendo a este a responsabilidade 

de garantir o acesso aos co-autores. 


