REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE POSTERS E COMUNICAÇÕES LIVRES
O Hospital Veterinário Montenegro convida todos os médicos veterinários a submeterem
resumos para Comunicação Livre e Poster, para apresentação no XIV Congresso Hospital
Veterinário Montenegro.
Todos os posters e comunicações livres submetidos dentro do prazo e aceites para
apresentação no congresso terão o respectivo resumo publicado no CD de proceedings e
participarão no concurso científico, sendo avaliados por um júri que determinará os trabalhos
vencedores.
Ao vencedor do Concurso Científico para melhor poster será atribuído um prémio monetário
de 350€.
Ao vencedor do Concurso de posters atribuído pelo conjunto dos congressistas será
atribuído em prémio monetário de 200€
Ao vencedor do Concurso Científico para melhor comunicação oral reportando um trabalho
de investigação será atribuído um prémio monetário de 400€.
Ao vencedor do Concurso Científico para melhor comunicação oral reportando um trabalho
clínico será atribuído um prémio monetário de 400€.
De forma a assegurar uma adequada revisão científica, todos os resumos de comunicações
livres e posters terão que ser submetidos até ao dia 30 de Novembro de 2017.
As seguintes notas constituem as normas para elaborar os resumos das comunicações livres
e posters e deverão ser cumpridas por todos os autores.
1.

As comunicações livres e posters a concurso deverão reportar:






Trabalhos experimentais ou de investigação clínica recentes.
Resultados preliminares de trabalhos experimentais.
Revisão de casos clínicos ou trabalhos retrospectivos, cujo número, raridade ou
inovação possa justificar a sua apresentação.
Apenas serão aceites comunicações ou posters de casos clínicos isolados se os
mesmos representarem uma solução ou abordagem original face aos conceitos
actuais da Medicina Veterinária.
Não serão aceites comunicações ou posters com trabalhos de revisão bibliográfica.

2.
Todos os dados apresentados deverão ser originais e da responsabilidade dos
autores da apresentação.
3.
Até à data limite de submissão, o trabalho não deverá ter sido publicado/aceite para
publicação ou apresentado/aceite para apresentação em outro congresso, ou reunião
científica.
4.
Para que seja possível a apreciação cega dos resumos das comunicações e posters,
a candidatura deverá ser feita através de dois ficheiros distintos. Um dos ficheiros deverá
conter apenas o resumo do trabalho (sem qualquer identificação dos autores) e num ficheiro
distinto será feita a identificação dos autores/instituições. Os elementos da Comissão

Científica terão acesso apenas ao resumo submetido sem identificação dos autores. Ambos
os documentos deverão ser enviados em formato PDF (não editável).
5.
O resumo deverá ser enviado em formato PDF, ficheiro esse que deverá ser
identificado do seguinte modo: “Título do trabalho - Resumo.”. (Exemplo: Neoplasias
cutâneas caninas: estudo retrospectivo de 8 anos - Resumo).
6.
Os resumos deverão ser escritos em português, espanhol ou inglês e deverão
respeitar um limite máximo de 500 palavras e um máximo de 4 fontes bibliográficas (norma
APA). O título e o texto do resumo não devem conter informações que possibilitem a
identificação de autores/instituições. A primeira linha do resumo deverá ser constituída
pelo TÍTULO DA APRESENTAÇÃO em letras maiúsculas. O formato do resumo é flexível
mas deverá conter uma introdução onde se indique a relevância do tema e deverá ainda
conter informação sobre os objectivos do trabalho, metodologia, resultados e
conclusões.
7.
A identificação dos autores será feita num documento PDF distinto, ficheiro esse que
deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do trabalho – Autores”. (Exemplo:
Neoplasias cutâneas caninas: estudo retrospectivo de 8 anos – Autores). Neste documento
deverá constar o Título da Apresentação, o nome dos autores e a instituição a que
pertencem. Exemplo:
BRACHYCEPHALIC AIRWAY SYNDROME: EPIDEMIOLOGICAL STUDY AND ITS
RELATION WITH ANATOMIC ABNORMALITIES.
Almeida, M.1; Di Salvo, G.2; Bussadori, R.2
1 UTAD, Portugal; 2 Gran Sasso Clinic, Milan.
8.
No documento referido no ponto 7 deve ainda ser indicado o nome completo do
primeiro autor e respectivos contactos (endereço postal, endereço electrónicos e número de
telemóvel). O primeiro autor deverá declarar que o trabalho não foi apresentado/aceite em
outro congresso/reunião de âmbito nacional e deverá ser explicitado o conflito de interesses
de algum dos autores em relação ao trabalho efectuado.
9.
O envio dos dois ficheiros deverá ser feito por uma mensagem de correio electrónico
para cientifico.hvm@gmail.com.
10.
No assunto da mensagem de correio electrónico deverão obrigatoriamente incluir
“Submissão de resumo para comunicação oral” ou “Submissão de resumo para
poster”.
11.

Não serão aceites resumos que não respeitem as normas previamente enunciadas.

12.

A data limite para apresentação dos resumos será 30 de Novembro de 2017.

13.
A comissão científica irá proceder à avaliação dos resumos submetidos de forma a
seleccionar os trabalhos aceites para apresentação oral no XIII Congresso Hospital
Veterinário Montenegro. A decisão da Comissão Científica poderá ser:



Aceite a concurso como comunicação oral/ poster.
Recusado

14.
Os autores dos trabalhos serão contactados pelo presidente da Comissão Científica
até ao dia 20 de Dezembro de 2017 e informados da decisão final, bem como das
sugestões/correcções a realizar.

15.
Atendendo à necessidade de avaliação e selecção por parte da comissão científica
de todos os resumos recebidos, não será aceite a concurso nenhum resumo de
comunicação ou poster submetido após essa data.
16.
Poderão ser aceites para exposição no congresso, os posters propostos após 30 de
Novembro, caso o tema e conteúdo assim o justifique. Estes trabalhos, no entanto, não terão
o resumo publicado no CD de proceedings nem participarão no concurso científico.

